
 
 

Паспорт споживчого кредиту 
Кредитна картка з пільговим періодом Platinum Private Plus 

Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит  
1. Інформація та контактні дані кредитодавця 

Найменування кредитодавця та його структурного або 
відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація 

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»/ 
Назва відділення Банку 

Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного або 
відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація 

01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32/  
Адреса Відділення Банку 

Ліцензія / Свідоцтво  Ліцензія НБУ від 22.10.2018 № 70 
Номер контактного телефону  0-800-507-700; +38 (044) 593 45 80 
Адреса електронної пошти  info@creditdnepr.com  
Адреса офіційного веб-сайту www.creditdnepr.com.ua 

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника* 
Найменування кредитного посередника - 
Місцезнаходження - 
Номер контактного телефону - 
Адреса електронної пошти - 
Адреса офіційного веб-сайту* - 

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача 
Тип кредиту Кредитна картка  
Сума/ліміт кредиту, грн 1 000 000,00 грн 
Строк кредитування 12 місяців з можливістю подовження 
Мета отримання кредиту На споживчі потреби  
Спосіб та строк надання кредиту Безготівковим шляхом: шляхом встановлення ліміту кредитування 

на поточний рахунок споживача на підставі укладеного договору 
про споживчий кредит та приєднання споживача до 
Універсального договору банківського обслуговування клієнтів – 
фізичних осіб у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Строк надання 
кредиту – протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту 
прийняття рішення про надання кредиту.  

Можливі види (форми) забезпечення кредиту - 
Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту Ні 
Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) 
споживача за умови отримання кредиту на придбання 
товару/роботи/послуги, % 

0% 

4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача 
Процентна ставка, відсотків річних 0,01% пільгова процентна ставка,  

40,8% базова процентна ставка 
Тип процентної ставки фіксована 
Порядок зміни змінюваної процентної ставки - 
Платежі за супровідні послуги кредитодавця, обов’язкові для 
укладання договору, грн: 

 

1. Одноразова комісія за надання кредиту 0 грн 
2. Щомісячна комісія за обслуговування кредитної 
заборгованості 

0 грн, розраховано виходячи з суми кредитного ліміту 
1 000 000,00 грн 

Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися 
протягом строку дії договору про споживчий кредит 

Витрати є незмінними 

Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають 
сплаті споживачем, грн* 

- 

Загальні витрати за кредитом, грн 391 041,63 грн розраховано виходячи з суми кредитного ліміту 
1 000 000,00 грн із розрахунку на суму 50% від суми наданої 
кредитної лінії та зняття готівки у банкоматі АТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНІПРО» на суму 50% від наданої кредитної лінії (з урахуванням 
комісій Банку за видачу готівки) 

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь 
строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, 
комісії та інші платежі), грн 

1 391 041,63 грн розраховано виходячи з суми кредитного ліміту 
1 000 000,00 грн із розрахунку на суму 50% від суми наданої 
кредитної лінії та зняття готівки у банкоматі АТ «БАНК КРЕДИТ 
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ДНІПРО» на суму 50% від наданої кредитної лінії (з урахуванням 
комісій банку за видачу готівки) 

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних 49,43 % 
Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є 
репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про 
споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки 
на умовах та у строки, визначені в договорі. Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка 
та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про 
споживчий кредит. 
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати 
наслідки застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача. 
Платежі за супровідні послуги третіх осіб, обов’язкові для 
укладення договору/ отримання кредиту, грн: 

 

послуги нотаріуса,  Ні 
послуги оцінювача, Ні 
послуги страховика Ні 

5. Порядок повернення кредиту 
Кількість та розмір платежів, періодичність внесення з 6 числа місяця, наступного за звітним, по 5 число місяця, що 

йде через один місяць після звітного, 2 % від суми заборгованості 
та нараховані проценти і комісії  

6. Додаткова інформація 
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання 
зобов’язань за договором про споживчий кредит:  

 

- пеня - 
- штрафи  - 
- процентна ставка, яка застосовується при невиконанні 
зобов’язання щодо повернення кредиту 

56 % річних від суми простроченого боргу по тілу кредиту, що 
нараховується з дати виникнення до дати (включно), що передує 
даті  повного погашення простроченої заборгованості за 
Кредитним договором 

- інші платежі - 
Кредитодавець має право залучати до врегулювання 
простроченої заборгованості колекторську компанію. 

Так 

Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), 
встановлені статтею 25 Закону України "Про споживче кредитування". 

7. Інші важливі правові аспекти 
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за 
своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі 
споживачем. 
Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на 
умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування» 

так 

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим 
поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір 
дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа. 
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та 
будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності/платоспроможності споживача з урахуванням, 
зокрема наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо. 
Кредитодавець має право відмовити в наданні кредиту за результатами проведеної оцінки 
кредитоспроможності/платоспроможності споживача та аналізу інформації про споживача, яку кредитодавець отримав 
безпосередньо від споживача та з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій, та інших 
джерел не заборонених законодавством. У разі відмови кредитодавця від укладання договору про споживчий кредит на підставі 
інформації, отриманої з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій, споживачу безоплатно 
надається відповідна інформація із зазначенням таких джерел, за його бажанням – у письмовій формі. 

Дата надання інформації:  Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до __.__.____ 
Підпис уповноваженого представника кредитодавця:  
 
Перший заступник Голови Правління                                              Котюжинський О.А. 
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Заява на отримання кредиту 
Бажана сума 

кредиту 
До  

1 000 000,00 
грн 

Строк 
кредиту 

(міс.) 

12 міс. з 
автоматичною 
пролонгацією 

Мета кредиту На споживчі 
потреби  

Сума 
кредитних 
коштів на 

сплату 
супровідних 

послуг 

0,00                              
грн 

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані 
виходячи із обраних мною умов кредитування. 
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх 
потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик 
запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за 
таким договором. 
Підтверджую отримання мною інформації про право кредитодавця залучати до врегулювання простроченої заборгованості 
колекторську компанію у разі невиконання мною зобов’язань за договором про споживчий кредит, про встановлені законодавством 
вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), про моє 
право на звернення до Національного банку України у разі недотримання таких вимог кредитодавцем та/або колекторською 
компанією, а також про моє право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої у процесі врегулювання 
простроченої заборгованості. 
Підтверджую, що я проінформований про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України відповідальність за незаконне 
збирання, зберігання, використання, поширення мною конфіденційної інформації про третіх осіб, персональні дані яких 
передані/будуть передані мною кредитодавцю. 

ЗГОДА КЛІЄНТА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ДОСТУП ДО КРЕДИТНОЇ ІСТОРІЇ 
Відповідно до чинної редакції Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон), підписанням  цього 

Паспорту споживчого кредиту та Заяви на отримання кредиту надаю згоду АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на обробку моїх 
особистих персональних даних, персональних даних третіх осіб, уключаючи близьких осіб, які надали згоду на взаємодію за 
договором про споживчий кредит  та на обробку своїх персональних даних, обов’язок з обробки яких покладено на кредитодавця, 
нового кредитора, колекторську компанію згідно із законодавством України (далі – Треті особи), у документованій формі та/або в 
електронній формі за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Банку на збирання Банком персональних даних з будь-
яких загальнодоступних джерел, на дії щодо захисту таких персональних даних, на визначення на власний розсуд Банку порядку 
доступу третіх осіб до моїх персональних даних та персональних даних Третіх осіб, на дії щодо надання часткового або повного 
права обробки цих персональних даних іншим суб'єктам відносин (в тому числі іноземним), пов'язаних із персональними даними, 
в обсязі, визначеному на власний розсуд Банку, відповідно до вимог та в порядку, визначеному чинним законодавством України.  
Метою обробки персональних даних є: встановлення ділових відносин, отримання банківських та інших фінансових послуг (крім 
послуг у сфері страхування), а також здійснення Банком іншої діяльності відповідно до вимог та в порядку, визначеному чинним 
законодавством України, зокрема, але не обмежуючись, виконання зобов’язання щодо ідентифікації клієнтів, оприлюднення 
(повідомлення) результатів участі в розіграшах та акціях Банку. 
 Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних та/або персональних даних Третіх осіб надавати у 10-денний термін 
Банку уточнену інформацію та подавати оригінали (копії) відповідних документів для внесення нових особистих даних (моїх та 
Третіх осіб) до баз персональних даних Банку. 
 Обсяг персональних даних, що я дозволяю обробляти стосовно себе та Третіх осіб,  наступний: прізвище, ім’я, по батькові, 
ІПН (реєстраційний номер облікової картки платника податків), місце роботи та посада, номери телефонів, електронні адреси, 
фотографії та відео, відомості про мої банківські рахунки та операції, вчинені мною правочини, фінансово-економічний стан, а 
також іншу інформацію, яка стала відомою Банку у процесі мого обслуговування, або з інших причин (включаючи банківську 
таємницю). 

Погоджуюсь, що згода на обробку персональних даних уключає згоду на вчинення Банком будь-яких дій, пов'язаних зі 
збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням 
(розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про мене та Третіх осіб. Окрім іншого, 
погоджуюсь та надаю Банку право на передачу/поширення  персональних даних (моїх та третіх осіб) та інформації, що становить 
банківську таємницю, будь-яким третім особам та/або розпорядникам персональних даних, яким Банк надав або надасть право 
обробляти такі дані, та будь-яким іншим контрагентам Банку, уповноваженим державним органам України та інших країн, 
включаючи контролюючі органи, без додаткового повідомлення мене та/або Третіх осіб про це.  

Згода на обробку персональних даних діє необмежений термін та зберігає свою чинність після припинення будь-яких 
переговорів та/або договірних відносин між Банком та мною.  

Підписанням цього Паспорту споживчого кредиту та Заяви на отримання кредиту підтверджую свою згоду на доступ 
Банку до моїх персональних даних, персональних даних  Третіх осіб, в тому числі які можуть збиратися в процесі взаємодії при 
врегулюванні простроченої заборгованості, у тому числі та не виключно збір, зберігання, використання та розповсюдження через 
бюро кредитних історій інформації про мене (у т.ч. інформації, яка міститься у державних реєстрах та інших базах публічного 
користування) у порядку, визначеному законодавством України, а також, що я проінформований Банком про найменування та 
місцезнаходження бюро кредитних історій, до яких Банк буде передавати інформацію для формування кредитних історій. 
Найменування та адреси місцезнаходження бюро кредитних історій розміщені на офіційному сайті Банку. 
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 Підтверджую, що я повідомлений про включення моїх персональних даних та персональних даних Третіх осіб, в тому 
числі які можуть збиратися в процесі взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості, до баз персональних даних АТ 
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», а також пов’язаних з ними осіб, володільця і розпорядника персональних даних, якими на момент 
надання цієї згоди є Банк, склад та зміст зібраних персональних даних, всі свої права, визначені Законом України «Про захист 
персональних даних» (у т. ч. право відкликати згоду на обробку персональних даних, якщо припинення Банком такої обробки не 
порушує вимог законодавства щодо банківської діяльності чи не спричиняє неможливість подальшої співпраці між мною та 
Банком, з інших причин), мету збору персональних даних та осіб, яким передаються мої персональні дані. Я підтверджую 
достовірність та повноту інформації, наданої мною, а також надаю Банку дозвіл на перевірку цієї інформації та моєї ділової 
репутації шляхом використання наявних у Банку джерел. Я погоджуюсь з тим, що Банк має право самостійно звертатись до третіх 
осіб, які пов’язані зі мною родинними, особистими, діловими, професійними та іншими стосунками щодо отримання інформації 
про мій фінансовий стан для прийняття рішення про встановлення ділових відносин.  

Надаю згоду на використання моїх персональних даних та персональних даних Третіх осіб,  в тому числі які можуть 
збиратися в процесі взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості, виключно працівникам Банку відповідно до їх 
функціональних обов’язків, з метою, зазначеною в цій згоді, за умови належного захисту таких моїх персональних даних та 
персональних даних  Третіх осіб  та дотримання Банком інших умов, зазначених в Законі щодо їх захисту.  

Підтверджую, що всі дані, надані мною Банку про Третіх осіб, у тому числі, але не виключно їх ПІБ та контактні телефони, 
надані мною виключно з попередньої згоди таких осіб та можуть бути використані Банком відповідно до вимог законодавства 
України. 

У разі виявлення факту надання неправдивої інформації визнаю, що Банк має право стягнути з мене всі витрати пов’язані 
з усуненням факту такого порушення.  

Посвідчую, що ознайомлений про включення інформації про мене та Третіх осіб, яка була/буде надана мною, до бази 
персональних даних Банку з метою обробки персональних даних для встановлення ділових відносин, отримання банківських та 
інших фінансових послуг, а також здійснення Банком іншої діяльності відповідно до вимог та в порядку, визначеному чинним 
законодавством України, зокрема, але не обмежуючись, виконанням зобов’язання щодо ідентифікації клієнтів, оприлюднення 
(повідомлення) результатів участі в розіграшах та акціях Банку, а також мені роз’яснено про мої права, визначені Законом України 
«Про захист персональних даних» і про осіб, яким такі дані надаються, для виконання зазначеної мети. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право: 
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, 
мету обробки персональних даних, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне 
доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким 
передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних; 
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних Банку; 
4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про 
те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних 
даних, що зберігаються; 
5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником 
персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним 
приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи 
ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; 
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних. 
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 
11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

Своїм підписом надаю Банку безумовну, беззаперечну згоду, повноваження та розпорядження на використання та передачу у 
знеособлених заявках до операторів телекомунікацій мого номеру телефону мобільного зв'язку з метою проведення оцінки моєї 
телекомунікаційної поведінки за допомогою аналітичних моделей для отримання Коефіцієнта моєї телекомунікаційної поведінки,  
що відображає загальну динаміку (тенденцію) щодо замовлення телекомунікаційних послуг (продуктів) різного виду з 
використанням мого номеру телефону мобільного зв'язку, повідомленого Банку. 
 

Підпис споживача:  Дата, ПІБ, Підпис                                                                 
* Інформація заповнюється за наявності. 

 


