
 

Попередження про: 

Можливі наслідки для клієнта в 

разі користування банківською 

послугою або невиконання ним 

обов'язків згідно з договором про 

надання цієї банківської послуги 

При несплаті Клієнтом процентів за використану суму 

овердрафту у визначений Договором день та при відсутності 

в достатньому обсязі коштів на поточному рахунку для 

сплати процентів, на суму нарахованих та належних до 

сплати процентів збільшується кредитна заборгованість по 

Договору овердрафту в рамках вільного Ліміту овердрафту. 

Для цього Клієнт доручає Банку, відповідно до умов 

укладеного з Банком Договору, збільшувати кредитну 

заборгованість на суму відповідних нарахованих та 

несплачених Клієнтом процентів. 

У випадку повної або часткової несплати Клієнтом 

нарахованих процентів у встановлений строк (1-е число 

місяця), в тому числі по причині відсутності вільного Ліміту 

овердрафту, починаючи із наступного банківського дня 

відповідна несплачена сума є простроченою. 

Заборгованість за кредитом за Договором овердрафту 

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 вкладу, тощо). 

Блокування ліміту Овердрафту відбувається шляхом 

фіксації Ліміту овердрафту у сумі фактичної заборгованості 

та проводиться в разі: 

- ненадання Банку інформації необхідної для 

проведення своєчасної верифікації/ідентифікації 

Клієнта/уточнення ідентифікаційних даних протягом 

періоду дії Договору овердрафту; 

- в інших випадках, 

передбачених Договором та чинним законодавством. 

Скасування ліміту Овердрафту відбувається за 

наступного: 

- у випадку отримання інформації від компанії-

роботодавця про припинення/розірвання трудового 

договору/контракту з Клієнтом (в тому числі, у разі 

звільнення Клієнта) за основним місцем роботи а також у 

разі смерті Клієнта, та/або у разі самостійного виявлення 

Банком такої інформації та/або відсутності зарахувань на 

поточний рахунок Клієнта протягом більш як 90 днів (у 

випадку прийняття Банком рішення щодо недоцільності 

подальшої співпраці з Клієнтом);  

- при неналежному виконанні Клієнтом своїх 

зобов’язань за Договором овердрафту та в інших випадках, 

передбачених Договором і чинним законодавством; 

- звернення Клієнта щодо відмови від Банківської 

послуги «Овердрафт до поточного рахунку»; 

- при рішенні Банку не продовжувати автоматично 

ліміт Овердрафту. 

При скасуванні ліміту Овердрафту вся заборгованість за 

Договором овердрафту (заборгованість за кредитом та 

процентами) вважається простроченою з дня наступного за 

днем прийняття  рішення про відміну ліміту Овердрафту та 

повідомлення Клієнта. Операції по поточному рахунку 

понад залишок власних коштів Клієнта не проводяться. 



Після погашення всієї заборгованості за Договором 

овердрафту він припиняє свою дію. 

Наявність у клієнта права 

розірвати чи припинити договір, 

права дострокового виконання 

договору, а також наслідки таких 

дій 

Банк не обмежує клієнта в питаннях щодо дострокового 

погашення заборгованості за  кредитом, тому клієнт може 

вносити будь-яку суму на внутрішньобанківський рахунок, 

закріплений за клієнтом, що є більшою, ніж сума 

щомісячного платежу за договором, в тому числі і повну 

суму фактичної заборгованості, в будь-який момент та без 

додаткових комісій. Дострокове погашення відбувається в 

день внесення коштів на внутрішньобанківський рахунок, 

закріплений за клієнтом. 

Якщо погашається повна сума фактичної заборгованості, то 

додатково мають бути сплачені відсотки за користування 

кредитом за період від дати останнього нарахування до дати 

дострокового погашення повної суми заборгованості. 

Порядок внесення змін та 

доповнень до договору 

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами 

договорів в односторонньому порядку, якщо інше не 

встановлено договором або законом. 

отримання рекламних матеріалів 
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних 

матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації 

придбання будь-яких товарів чи 

послуг від банку 
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-

яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи 

пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих 

послуг (крім надання пакета банківських послуг) 

 


