
 

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості 

1. Заборгованість за Кредитним договором підлягає погашенню у порядку 

та терміни, визначені Кредитним договором. Сума заборгованості, що не 

сплачена Клієнтом у визначений Кредитним договором або УДБО термін, 

вважається простроченою наступного робочого дня.  

2. Якщо термін погашення Кредиту або будь-якого платежу за Кредитним 

договором або УДБО припадає на неробочий день, то такий термін погашення 

переноситься на наступний робочий день.  

3. У разі недостатності суми здійсненого Клієнтом платежу для виконання 

зобов’язання за Кредитним договором у повному обсязі, така сума погашає 

вимоги Банка у такій черговості:  

- у першу чергу погашається прострочена сума Кредиту;  

-  у другу чергу - прострочені проценти;  

-  у третю чергу - строкова сума Кредиту, що входить до обов’язкового 

платежу/щомісячного платежу відповідно до Графіку платежів;  

-  у четверту чергу - нараховані строкові проценти за користування 

Кредитом;  

-  у п’яту чергу - неустойка та інші платежі відповідно до Договору;  

-  у шосту чергу - повне або часткове дострокове погашення 

заборгованості за Кредитом, строк оплати якої не настав.  

У випадку перерахування коштів на погашення Кредиту та/або процентів, 

та/або комісії, та/або інших платежів у порушення вищевказаної черговості з 

вини Клієнта, Банк самостійно перерозподіляє кошти Клієнта, що надійшли в 

погашення заборгованості за Кредитним договором, у відповідності з 

черговістю, викладеною в цьому пункті. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПОСІБ ПОГАШЕННЯ 

ПРОСТРОЧЕНОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 

КОМІСІЯ ПРИМІТКИ 

Шляхом перерахування 

коштів з картки будь‐якого 

банку України (p2p–платежі) 

без комісії при переказі 

на картки Банку Кредит 

Дніпро 

Для цього необхідно перейти за посиланням 

Через власну систему 

інтернет‐банкінгу FreeBank 

без комісії (якщо 

погашення проводиться 

за рахунок власних 

коштів) 

Для цього необхідно здійснити операцію в системі 

FreeBank за допомогою розділу «Ваші кредити» – 

«Погасити кредит». 

Через 

каси  

у відділеннях 

Банку Кредит 

Дніпро 

без комісії 

Для цього необхідно повідомити менеджеру Банку: 

‐ При погашенні готівкою: номер кредитного договору; 

‐ При безготівковому погашенні: номер карткового 

рахунку, на який  отримували кредит. 

інших банків 

із нарахуванням  

комісії згідно з 

тарифами іншого 

банку 

Для цього необхідно надати менеджеру іншого 

банкунаступні реквізити: Рахунок отримувача у 

форматі IBAN; Найменування рахунку отримувача: АТ 

«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»; Код ЄДРПОУ: 14352406; 

Призначення платежу: Погашення заборгованості за 

кредитним договором № / дата/ Договору, ПІБ, ІПН. 

https://creditdnepr.com.ua/db_core/p2p/ua


СПОСІБ ПОГАШЕННЯ 

ПРОСТРОЧЕНОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 

КОМІСІЯ ПРИМІТКИ 

Через 

термінали 

iBox 2% мін. 5 грн 1. Клієнт вибирає розділ «БАНКИ» на терміналі. 

2. Клієнт вибирає кнопку з логотипом АТ «БАНК 

КРЕДИТ ДНІПРО». 

3. На діалоговому екрані сервісу «Поповнити картку» 

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Клієнт вводить номер 

карти. 

4. Після підтвердження зазначеного номера карти 

відкриваються наступні екрани, де Клієнт повинен 

вказати необхідні дані. 

5. За фактом внесення необхідної суми коштів Клієнт 

вибирає «СПЛАТИТИ» для здійснення операції. 

6. Клієнт отримує квитанцію, що є підтвердженням 

здійснення транзакції  поповнення карти. 

Easypay 2% мін. 5 грн. 

ПриватБанку 0.5% мін. 5 грн 

Переказом із рахунку в 

іншому банку України  

із нарахуванням 

комісії згідно з 

тарифами іншого 

банку 

Для цього необхідно надати менеджеру іншого банку 

наступні реквізити: Рахунок отримувача у форматі 

IBAN; Найменування рахунку отримувача: АТ «БАНК 

КРЕДИТ ДНІПРО»; Код ЄДРПОУ: 14352406; 

Призначення платежу: Погашення заборгованості за 

кредитним договором № / дата / Договору, ПІБ, ІПН. 

https://ibox.ua/map
http://map.easypay.ua:8465/
http://privatbank.ua/map


СПОСІБ ПОГАШЕННЯ 

ПРОСТРОЧЕНОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 

КОМІСІЯ ПРИМІТКИ 

Можливість автоматичного 

списання щомісячного 

платежу 

без комісії 

Банк безкоштовно надає послугу автоматичного 

списання щомісячного платежу з Вашого зарплатного 

рахунку, відкритого в Банку. 

 

 

Перелік працюючих відділень Банку Кредит Дніпро  

https://creditdnepr.com.ua/novyna/grafik-roboty-viddilen  

Перелік терміналів самообслуговування ПриватБанку 
 https://privatbank.ua/map 
 
Перелік терміналів самообслуговування iBox 
https://ibox.ua/map  
 
Перелік терміналів самообслуговування EasyPay 
https://map.easypay.ua:8465/  

https://creditdnepr.com.ua/novyna/shchodo-zmin-v-roboti-banku-kredyt-dnipro
https://creditdnepr.com.ua/novyna/grafik-roboty-viddilen
https://privatbank.ua/map
https://privatbank.ua/map
https://ibox.ua/map
https://ibox.ua/map
https://map.easypay.ua:8465/
https://map.easypay.ua:8465/

