
 

Попередження про: 

Можливі наслідки для клієнта в 

разі користування банківською 

послугою або невиконання ним 

обов'язків згідно з договором про 

надання цієї банківської послуги 

У разі непогашення Мінімального платежу у визначений 

Договором термін Кредитна Картка блокується. Несплачена 

сума Мінімального платежу переноситься на рахунки 

простроченої заборгованості. Заборгованість за Кредитною 

лінією та нарахованими процентами Клієнт має право 

погашати за рахунок перерахування коштів на рахунок, 

відкритий для погашення кредитної заборгованості, шляхом 

договірного списання Банком коштів з поточного або інших 

рахунків готівкових коштів та/або шляхом безготівкового 

перерахування коштів на рахунок, відкритий для погашення 

кредиту з іншого свого рахунку, в тому числі відкритого в 

іншому банку. Залишок коштів, після повного погашення 

заборгованості перераховується на поточний рахунок 

клієнта по закінченню п’ятиденного періоду. 

У разі непогашення Клієнтом Мінімального платежу в 

терміни, передбачені Правилами, Банк має право зменшити 

розмір Кредитного ліміту або відмовити Клієнту в 

подальшому кредитуванні шляхом закриття Кредитної лінії, 

перенести залишок заборгованості на рахунки простроченої 

заборгованості та надіслати Клієнту лист-вимогу про 

повернення всієї суми заборгованості за Банківською 

послугою. При цьому Клієнт зобов’язаний погасити 

заборгованість за Кредитною лінією у розмірі та в строки, 

зазначені у письмовій вимозі Банку. 

Банк може Блокувати Кредитний ліміт без попередження 

Клієнта, в разі непогашення Мінімального платежу за 

Кредитною лінією. 

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) 

 


