Паспорт споживчого кредиту
Інформація, яка надається споживачу до укладення договору
про споживчий кредит (Стандартизована форма)
1. Інформація та контактні дані кредитодавця
Найменування кредитодавця та його структурного
або відокремленого підрозділу, в якому
поширюється інформація
Місцезнаходження кредитодавця та адреса
структурного або відокремленого підрозділу, в
якому поширюється інформація
Ліцензія/Свідоцтво
Номер контактного телефону

АТ «АЛЬТБАНК» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 19358784)
Україна, м. Київ, вул. Вузівська 5, 03037

Банківська ліцензія № 106 від 24.11.2016 на право надання банківських
послуг
+38 (044) 364 41 11;

Адреса електронної пошти

0 800 211 111;

contact@altbank.ua

Адреса офіційного веб-сайту

https://altbank.ua/
2. Інформація та контактні дані кредитного посередника

Найменування кредитного посередника

Без залучення кредитного посередника

Місцезнаходження

Без залучення кредитного посередника

Номер контактного телефону

Без залучення кредитного посередника

Адреса електронної пошти

Без залучення кредитного посередника

Адреса офіційного веб-сайту

Без залучення кредитного посередника
3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача

Тип кредиту
Сума / ліміт кредиту, грн.

Кредитна лінія
До 100 000 грн. включно

Строк кредитування

Становить 365 днів та може бути поновлений необмежену кількість
разів на наступні 365 днів без надання та підписання будь-яких документів
та укладення додаткової угоди з клієнтом за наступних умов: виконання
сторонами зобов’язань, встановлених в договорі; наявності актуальних
фінансових документів; відсутності простроченої заборгованості.

Мета отримання кредиту

Придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення споживчих
потреб (відповідно до Закону України «Про споживче кредитування»)

Спосіб та строк надання кредиту

Кредитні кошти надаються клієнту у вигляді Суми кредитного
ліміту на споживчі потреби на Платіжній картці клієнта, яка відкрита у
Банку на підставі укладеного Договору про відкриття кредитного рахунку
та видачу кредитної картки.
Строк надання кредиту - протягом одного дня.
Порука може розглядатися, як додаткова умова для збільшення
кредитного ліміту.

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 реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача
Процентна ставка, відсотків річних
Тип процентної ставки
Порядок зміни змінюваної процентної ставки

36%
Фіксована
не передбачено

Платежі за додаткові та супутні послуги
Згідно діючих Тарифів АТ “АЛЬТБАНК” по продукту “Кредитна картка”, що
кредитодавця, обов'язкові для укладання договору, входить до пакетів банківських послуг, які надаються фізичним особам.
грн.:
1. Обслуговування банківських платіжних карток
(БПК) за кредитною схемою та виконання операцій
по рахунку з 2-ого року користування карткою
2. Отримання готівки у банкоматах за допомогою
БПК

В рамках пакету “Стандарт“ - 300 грн..
В рамках пакетів “Платинум“ чи “Преміум“ - 500 грн.
7 % (мін. 10 грн.)

3. Інші платежі

Згідно діючих Тарифів АТ “АЛЬТБАНК” по продукту “Кредитна картка”, що
входить до пакетів банківських послуг, які надаються фізичним особам.
Тарифи розміщені на офіційному веб-сайті банку; в приміщеннях установ
банку, де здійснюється обслуговування.

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

Згідно діючих Тарифів АТ “АЛЬТБАНК”, які діють по продукту “Кредитна
картка”, що входить до пакетів банківських послуг, які надаються фізичним
особам.
Тарифи розміщені на офіційному веб-сайті банку; в приміщеннях установ
банку, де здійснюється обслуговування.

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

Відсутні

Загальні витрати за кредитом, грн.

24 791,37

Орієнтовна загальна вартість кредиту для
споживача за весь строк користування кредитом (у
т. ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі),
грн.
Реальна річна процентна ставка, відсотків річних **

124 791,37
у безготівковій формі - 30,41%
у готівковій формі - 47,25%

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
виконують свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
**Реальна річна процентна ставка та сума загальних витрат за кредитом обчислена на основі припущення, що процентна ставка
та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про
споживчий кредит виходячи з максимальної суми ліміту кредитування, яка становить 100 000 грн., додатково до розрахунку
включено комісії п.3, п.4, п.6, п.7, п.8.
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування
можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для
споживача.
5. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір платежів, періодичність
внесення

Банк розраховує суму заборгованості у
перший
робочий день кожного місяця та надсилаєвідповідну виписку Клієнту
шляхом, визначеним у договорі з Клієнтом. До 25 числа місяця (або в
останній робочий день перед цим числом, якщо 25 число припадає на
неробочий день) Клієнт зобов’язаний сплатити мінімальний платіж від
суми заборгованості та нараховані відсотки за фактично використаний
ліміт.
В залежності від розміру витраченого Клієнтом кредитного ліміту по
картці Клієнт сплачує мінімальний платіж, який розраховується як
відсоток від фактичної заборгованості по кредиту станом на перший
робочий день місяця, наступного за звітним.
Повернена (погашена) Клієнтом сума заборгованості за кредитом стає
знову доступною для використання Клієнтом, оскільки на таку суму
поновлюється ліміт кредитної лінії.
У разі, якщо Клієнт не отримав виписку, він має дізнатися про суму
щомісячного
мінімального
платежу
у
відділенні
Банку
або
зателефонувавши до Центру дистанційної підтримки клієнтів.
Пільговий період становить до 55 днів з відсотковою ставкою 0,001%
річних.
6. Додаткова інформація

Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов'язкові для отримання кредиту:
послуги нотаріуса

Ні

послуги оцінювача

Ні

послуги страховика

Ні

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов'язань за договором про споживчий кредит:
Пеня

Відсутня

Штраф

Відсутні

процентна ставка, яка застосовується при
невиконанні зобов'язання щодо повернення кредиту

50 % річних у разі несвоєчасної сплати мінімального платежу.

Інщі платежі:
Мінімальний щомісячний платіж з погашення
заборгованості за лімітом кредитування

10 % від фактично використаної суми кредиту плюс нараховані проценти
за кредитом

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
Так
України "Про споживче кредитування".
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 споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним
інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.
Підпис кредитодавця:

_________________________________________

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до дати закінчення дії договору (за
винятком випадків, коли протягом вказаного періоду, до прийняття рішення про відкриття
кредитної лінії, будуть змінені умови кредитування за цим банківським продуктом)
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.
Підпис споживача:

Дата:

_____________________________________________

