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 АТ «АЛЬТБАНК» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 19358784)
або відокремленого підрозділу, в якому
поширюється інформація
Місцезнаходження кредитодавця та адреса
структурного або відокремленого підрозділу, в якому
поширюється інформація
Ліцензія/Свідоцтво

Україна, м. Київ, вул. Вузівська 5, 03037

Банківська ліцензія № 106 від 19.11.2018 на право надання банківських послуг

Номер контактного телефону

+38 (044) 364 41 11, 0 800 211 111

Адреса електронної пошти

contact@altbank.ua

Адреса офіційного веб-сайту

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

Найменування кредитного посередника

послуги посередника не передбачені
3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача

Тип кредиту

овердрафт за поточним рахунком – це форма короткострокового кредиту, що надається Клієнтуфізичній особі на споживчі/особисті потреби та дозволяє здійснювати розрахунки при нестачі чи
відсутності коштів на поточному рахунку в межах встановленого ліміту овердрафту.

Сума / ліміт кредиту, грн.

не більше ніж 25% від розміру середньомісячної заробітної плати (але не більше ніж 30 000 грн.), що
зараховується/зараховуватиметься компанією-роботодавцем на поточний рахунок Клієнта в Банку,
відкритий в рамках зарплатного проекту.

Строк кредитування

12 місяців з моменту встановлення та може бути пролонгований за рішенням Банку

Мета отримання кредиту

Придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення споживчих потреб

Спосіб та строк надання кредиту

Шляхом дебетування Банком поточного рахунку Клієнта в межах встановленого кредитного ліміту у
випадку перевищення суми операції на цьому рахунку понад наявний залишок власних коштів.
Безготівково при розрахунках або готівкою при отриманні коштів за допомогою платіжної картки.
Строк надання – протягом одного дня.

Можливі види (форми) забезпечення кредиту

Без забезпечення

Необхідність проведення оцінки забезпечення
кредиту

Не передбачено

Мінімальний розмір власного платежу (фінансової
участі) споживача за умови отримання кредиту на
придбання товару/роботи/послуги, %

Не передбачено

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

36%

Тип процентної ставки

Фіксована

Порядок зміни змінюваної процентної ставки

Не передбачено

Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов'язкові для укладання договору, грн.:
1. Щомісячна плата за пакет банківських послуг

За умовами Тарифів, що діють в рамках пакетів банківських послуг, наданих фізичним особам:
«Стандарт» -15грн., «Платинум»-100 грн., «Преміум» - 700 грн..

2. Випуск та обслуговування дебетної картки

Тариф не передбачено

3. Зняття коштів з поточного рахунку в банкоматах
банків України

Тариф не передбачено

4. Комісія за здійснення операцій з кредитування

Тариф не передбачено

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

Періодичними можуть бути платежі за надання довідок та виписок про стан поточної заборгованості
позичальника та за інші послуги Банку, за умовами Тарифів, що діють в рамках пакетів банківських
послуг, наданих фізичним особам.

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

відсутні

Загальні витрати за кредитом, грн.**

Розрахунок здійснено, якщо припустити, що Клієнт обслуговується за умовами Тарифів, що діють в
рамках пакету «Стандарт» та сума використаного ліміту овердрафту становить 30 000 грн., строк
кредитування- 12 місяців (365 днів); ліміт використаний для безготівкових/готівкових розрахунків в
перший календарний день місяця, без випадків виникнення несанкціонованого овердрафту та
простроченої заборгованості, і погашення відбудеться в кінці строку, сума загальних витрат
становитиме – 11 014 грн..

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

Розрахунок здійснено, якщо припустити, що Клієнт обслуговується за умовами Тарифів, що діють в
рамках пакету «Стандарт» та сума використаного ліміту овердрафту становить 30 000 грн., строк
кредитування- 12 місяців (365 днів); ліміт використаний для безготівкових/готівкових розрахунків в

перший календарний день місяця, без випадків виникнення несанкціонованого овердрафту та
простроченої заборгованості, і погашення відбудеться в кінці строку, орієнтовна загальна вартість
кредиту становитиме – 41 014 грн..
Реальна річна процентна ставка, відсотків річних **

43,42%

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 суми ліміту кредитування,
яка становить 30 000 грн..
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

Заборгованість має бути повністю погашено до останнього дня строку кредитування. Заборгованість
за овердрафтом також погашається автоматично, при кожному зарахуванні коштів на поточний
рахунок Клієнта незалежно від джерел походження коштів (оплата праці від роботодавця, кошти із
вкладного рахунку, відсотки по депозиту, тощо).
6. Додаткова інформація*

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

-

послуги оцінювача

-

послуги страховика

-

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

За порушення термінів виконання позичальником зобов’язань за договором
кредиту сплачується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на
дату прострочення зобов’язання. Розрахунок здійснюється на суму простроченої
за тілом кредиту.

штрафи:
1.

-

у випадку відсутності у Банку актуальних фінансових документів

Процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо
повернення кредиту

Не більше 1% від суми ліміту овердрафту

При наявності простроченої заборгованості за Овердрафтом застосовується
підвищена процентна ставка в розмірі, збільшеному на 10 процентних пунктів
від звичайної процентної ставки, що встановлюється на строкову заборгованість.
Застосовується до суми простроченої заборгованості за тілом кредиту за весь
період наявності прострочення зобов’язання

Інші платежі

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".

Клієнт має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів відкликати свою
Заяву-анкету про надання банківської послуги «Овердрафт до поточного
рахунку», що за своєю правовою природою є укладенням договору про надання
споживчого кредиту. Перебіг цього строку розпочинається з дня підписання
Клієнтом Заяви-анкети про надання банківської послуги «Овердрафт до
поточного рахунку».

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. Щодо податкового режиму сплати відсотків та про державні субсидії, споживач може одержати докладнішу інформацію в Державній
фіскальній службі України. Державне регулювання ринків фінансових послуг щодо банківських послуг здійснюється Національним банком України, 01601,
Київ, вул. Інститутська, 9, тел.: (38 044) 253-01-80), факс (38 044) 230-20-33, 253-77-50, телекс 131018 К
Державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів, забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав споживачів
здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в областях та
місті Києві.
Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав
споживачів є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Реквізити Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: 03680м. Київ, вул. Антоновича, 174, тел. (044) 528-94-38,

(044) 528-92-44 телефон «гарячої лінії», (факс) 528-56-00
Розгляд кредитодавцем скарг споживачів є механізмом захисту кредитодавцем прав споживачів. Спори, що виникають між кредитодавцем та споживачем
протягом строку дії договору про споживчий кредит, вирішуються із застосуванням законодавства України шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – в
судовому порядку.
Зобов’язання кредитодавця за договором про споживчий кредит щодо видачі кредиту є відкличними. Кредитодавець має безумовне право в будь-який момент
відмовити у видачі кредиту шляхом скасування або блокування ліміту кредиту. У разі дострокового припинення надання кредитодавцем кредитних коштів
споживачу шляхом скасування або блокування ліміту кредиту, споживач втрачає право на отримання та/або користування кредитом та має погасити
заборгованість за кредитом у відповідності до умов договору про споживчий кредит. Від споживача може вимагатися повне повернення суми кредиту в будьякий час без попереднього попередження про таку вимогу з боку кредитодавця.
Дата надання інформації :

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до закінчення терміну надання
послуги

__.___ .20___р.

Підпис кредитодавця:

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:

____________
* Інформація заповнюється за наявності.

____________________

___/___/20___

