
 

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 випадку виникнення простроченої заборгованості за 

основною сумою Кредиту розмір Процентної ставки за 

користування Кредитом по відношенню до всієї 

простроченої заборгованості збільшується на 10 процентних 

пунктів  і застосовується до суми простроченої 

заборгованості за тілом кредиту за весь період наявності 

прострочення зобов’язання 

Банк має право у визначених договором випадках вимагати 

дострокового погашення платежів за кредитом та 

відшкодування збитків, завданих йому порушенням 

зобов'язання 

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. 

Після здійснення дострокового часткового погашення 

кредиту - суми щомісячних платежів коригуються, а 

остаточна дата погашення кредиту та дати сплати 

щомісячних платежів залишаються незмінними. Здійснення 

дострокового часткового погашення кредиту не звільняє 

клієнта від сплати чергового щомісячного платежу. 

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) 

 


