
ДОГОВІР № __________________ 

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ НА РАХУНОК, ОПЕРАЦІЇ ЗА ЯКИМ 

МОЖУТЬ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОГО ПЛАТІЖНОГО 

ЗАСОБУ  

м. Київ                               __________________________________ року 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (скорочена назва 

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»), яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, що 

надалі іменується «Банк», в особі          , з однієї сторони, та  

громадянин України, ____________________________, _____________ року народження, паспорт 

_________________, реєстраційний номер облікової картки платників податків ______, що 

зареєстрований за адресою: ___________________, що надалі іменується «Клієнт», з іншої сторони,  

що далі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо “Сторона”, уклали цей Договір про наступне: 

Цей договір складається з двох розділів: Розділ 1 «Істотні умови Договору» та Розділ 2 «Умови та 

правила надання банківських послуг фізичним особам по рахунках, операції за якими можуть 

здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів» (надалі за текстом – Розділ 2), які 

нерозривно пов’язані між собою та функціонують як єдиний документ. Використання в подальшому 

в тексті терміну «Договір» означає Розділ 1 та Розділ 2 в сукупності. 

Розділ 1 «Істотні умови Договору». 

 1.1.  Клієнт здійснює за допомогою картки операції за рахунком, передбачені чинним законодавством і 

відповідно до умов цього Договору в межах власних коштів Клієнта, що знаходяться на рахунку. У 

випадку відсутності коштів на рахунку, операції здійснюються за рахунок кредитування Банком 

рахунку Клієнта в межах Кредитної лінії. 

1.2. Дані про картку та кредитний ліміт: 

1.2.1. Номер рахунку  

1.2.2. Номер картки  

1.2.3. Тип картки  

1.2.4. Термін дії картки ____________/ _____ року 

1.2.5. ліміт кредитної лінії  

1.2.6 Дата початку дії кредитної лінії  ____________/ _____ року 

1.2.7. Дата закінчення дії кредитної лінії ____________/ _____ року 

1.2.8. Процентна ставка за користування 

кредитним лімітом  

      

                                  (річних) 

1.2.9. Порядок обслуговування картки рахунку за 

схемою 

 дебетно-кредитною 

1.2.10. Незнижувальний залишок Не передбачено 

 

тип Додаткової картки:    

П.І.Б. Довіреної особи, на ім’я якої емітовано Додаткову картку: 

__________________________________________________________. 

1.3. Спосіб надання Клієнтові виписки по рахунку: 

  на електронну адресу __________________________________________________;   на 

паперовому носії. 

1.4. необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, пов'язаних з 

отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту: відсутня.   

1.5. Тарифи та комісії Банку за цим Договором, протягом дії цього Договору можуть бути змінені. 

1.6. Банк має право: 

1.6.1. Відмовити Клієнтові в наданні кредиту у вигляді Кредитної лінії на особисту Платіжну картку 

та/або відмовити Клієнту у відкритті Рахунку і випуску Картки, продовженні строку її дії, випуску 

Додаткової картки без обґрунтування причин такого рішення, якщо таке 

відкриття/випуск/продовження суперечить чинному законодавству та/або може призвести до 

погіршення іміджу Банку/фінансових збитків Банку тощо. 

1.6.2. Надавати виписку на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць, про рух грошових 

коштів по Карткам з Кредитною лінією способом, що визначений у цьому Договорі. 

1.6.3. Відступити права / замінити кредитора у зобов’язанні за Договором або залучати 

колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, без необхідності отримання 

згоди Клієнта. Банк зобов’язаний повідомити Клієнта про відступлення права вимоги за Договором 
або залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості протягом 10 

(десяти) робочих днів з дати такого відступлення або залучення шляхом направлення 

рекомендованого листа на адресу Клієнта, що зазначена у главі «Реквізити сторін», із зазначенням 

інформації про передачу персональних даних Клієнта, а також надати інформацію про нового 

кредитора або колекторську компанію відповідно (найменування, ідентифікаційний код юридичної 



особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, 

інформацію для здійснення зв'язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти). 

1.6.4. При врегулюванні простроченої заборгованості Банк зобов'язаний здійснювати у 

встановленому Національним банком України порядку фіксування кожної безпосередньої взаємодії 

із Клієнтом, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим 

поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена Договором і які були попереджені 

та надали згоду на таку взаємодію та фіксування, за допомогою відео- та/або звукозаписувального 

технічного засобу з метою захисту правового інтересу учасників врегулювання простроченої 

заборгованості.  

1.6.5. Для донесення до Клієнта інформації про необхідність виконання зобов'язань за Договором 

при врегулюванні простроченої заборгованості взаємодіяти з третіми особами, персональні дані 

яких передані Банку Клієнтом у процесі укладення, виконання та припинення Договору. Обов'язок 

щодо отримання згоди таких третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до передачі таких 

персональних даних Банку покладається на Клієнта, який несе відповідальність, передбачену 

статтею 182 Кримінального кодексу України, у разі незаконного збирання, зберігання, 

використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб, персональні дані яких 

передані Банку. 

1.7. Клієнт має право: 

1.7.1. Користуватися коштами в межах ліміту Кредитної лінії в порядку та на умовах, встановлених 

чинним законодавством України та цим Договором. 

1.7.2. Повернути Кредит достроково. Усі суми, що надходять на рахунок Клієнта до термінів погашення 

заборгованості за нарахованими процентами та/або Лімітом кредитування, вважаються такими, що 

надійшли для дострокового погашення заборгованості за цим Договором. Клієнт  у разі дострокового 

повернення Кредиту сплачує  Банку проценти за користування Кредитом та вартість усіх послуг 

пов'язаних з обслуговуванням та погашенням Кредиту, за період фактичного користування Кредитом. 

В такому випадку Банк, не пізніше наступного за надходженням коштів дня, здійснює погашення 

заборгованості за Кредитом та нарахованими процентами шляхом договірного списання в порядку, що 

передбачений цим Договором.   

1.7.3. Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від такого 

Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір 

відмовитися  від Договору Клієнт зобовʼязаний  повідомити Банк у письмовій формі до закінчення 

строку в 14 (чотирнадцять) календарних днів. В такому випадку Клієнт зобов'язаний  протягом семи 

календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору повернути Банку 

грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання 

коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором. Відмова Клієнта від цього 

Договору не позбавляє останнього від обов'язку повернути Банку отримані грошові кошти та сплатити 

проценти за користування ними у порядку, встановленому цим Договором. Не повернення грошових 

коштів у строки, встановлені у цьому пункті Договору та  прострочення сплати процентів за 

користування такими коштами надає Банку право вимагати від Клієнта сплати штрафу розмірі, 

встановленому цим Договором.  

1.7.4. Право Клієнта на відмову від Договору не застосовується: 

- у випадку забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором шляхом укладення нотаріально 

посвідчених договорів (правочинів); 

- у випадку, якщо Кредит у вигляді Кредитної лінії був наданий на придбання робіт (послуг), виконання 

яких відбулося до закінчення строку відмови від цього Договору, встановленого в п. 1.7.3 цього 

Договору. 

1.7.5. Звернутися до Національного банку України у разі порушення Банком, новим кредитором та/або 

колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення 

вимог щодо взаємодії із Позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо 

етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої 

Позичальнику у процесі врегулювання простроченої заборгованості. 

1.8. Особливості обслуговування Кредитної лінії, встановленої на Рахунок. 

1.8.1. Кредит у вигляді Кредитної лінії надається Банком Клієнту за бажанням Клієнта, що 

виражається останнім шляхом підписання Розділу 1 цього Договору. 

1.8.2.  Ліміт та строк дії Кредитної лінії, визначаються у Розділі 1 цього Договору. 

1.8.3. Строк дії Кредитної лінії встановлюється від моменту отримання Клієнтом права на 

використання коштів в рамках Кредитної лінії. 

1.8.4. Розмір процентної ставки за користування грошовими коштами в рамках Кредитної лінії 

встановлюється цим Розділом 1 цього Договору та є фіксованим. Встановлений розмір фіксованої 

процентної ставки за користування кредитної лінії є незмінним протягом строку дії кредитної лінії 

та не може бути збільшено Банком в односторонньому порядку. 

1.8.5. Підписанням цього Договору Сторони розуміють та погоджуються з тим, що зобов’язання 

Банку щодо надання коштів в рамках Кредитної лінії є відкличними та безризиковими для Банку, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1190


що означає, що Банк має безвідкличне і нічим не обмежене право Банку у будь-який момент часу 

відмовитись від встановлення ліміту Кредитної лінії або зменшити ліміт Кредитної лінії  без 

надання пояснень щодо причин такої відмови. 

1.8.6. Кредит у вигляді Кредитної лінії надається Банком Клієнту для: 

- здійснення витратних операцій по Рахунку; 

- оплати Клієнтом Банку комісій та інших платежів перед Банком; 

- здійснення інших платежів за цим Договором. 

Кредит вважається наданим належним чином з дати відображення видаткових операцій по Рахунку, 

здійснених (повністю чи частково) за рахунок кредитних коштів. 

1.8.7. Повернення кредиту, наданого Клієнтові шляхом встановлення Кредитної лінії на Рахунок 

Клієнта здійснюється шляхом перерахування (внесення) Клієнтом грошових коштів на Рахунок.  

1.8.8. Повернення Клієнтом Кредиту відображається  у виписці по Рахунку Клієнта, що надається 

Клієнтові способом, який визначено в Розділі 1 цього Договору. 

1.8.9. Проценти за користування кредитними коштами нараховуються Банком у валюті Кредиту, 

якою є національна валюта України, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та у році. 

1.8.9.1.Порядок погашення заборгованості за нарахованими процентами: Клієнт щомісяця, не пізніше 

передостаннього робочого дня місяця, наступного за місяцем, за який нараховано проценти, забезпечує 

надходження коштів на рахунок у розмірі не меншому суми нарахованих процентів за користування 

Лімітом кредитної лінії за попередній місяць. Проценти, нараховані  за місяць, у якому закінчується 

строк дії Кредитної лінії,  а також проценти, нараховані  за місяць, що передує закінченню строку дії 

Кредитної лінії, повинні бути сплачені не пізніше передостаннього дня  Строку дії ліміту кредитної лінії, 

вказаного в п. 1.2.7 цього Договору. 

1.8.9.2 Порядок погашення заборгованості за Лімітом кредитування: фактично використаний ліміт 

Кредитної лінії підлягає погашенню у повному розмірі не пізніше передостаннього дня  Строку дії 

ліміту Кредитної лінії, вказаного в п. 1.2.7 цього Договору. 

1.8.10. В передостанній робочий день Розрахункового періоду Клієнт зобов’язаний забезпечити 

наявність на своєму Рахунку суми грошових коштів не менше суми обов’язкового мінімального 

платежу(з урахуванням  порядку погашення, вказаного в п. 1.8.9.1 ) , станом на останній день 

Розрахункового періоду, у якому кошти Кредиту було використано. При цьому Сторони 

погоджуються, що в будь-якому випадку розмір Обов’язкового мінімального платежу не може бути  

більшим ніж фактична заборгованість Клієнта перед Банком за кредитом. Строки повернення 

Обов’язкового мінімального платежу визначаються п. 1.8.9.1. В передостанній робочий день 

останнього Розрахункового періоду Клієнт зобов'язаний забезпечити наявність на своєму Рахунку 

суми грошових коштів в розмірі необхідному для погашення Ліміту кредитної лінії та сплати 

процентів за користування Кредитною лінією в порядку, передбаченому п.п.1.8.9.1 та 1.8.9.2. 

Застереження: 

Укладаючи цей Договір, Клієнт відповідно до ст.26 Закону України «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні» доручає Банку у порядку договірного списання здійснювати списання з 

Рахунку Клієнта сум грошових коштів в розмірах заборгованості Клієнта перед Банком щодо сплати 

платежів за цим Договором та/або іншими договорами, що укладені між Клієнтом та Банком і 

направляти такі кошти на виконання грошових зобов’язань Клієнта за цим Договором, термін чи 

останній день строк виконання яких настав, або виконання яких прострочено, у сумі що не 

перевищує фактичної суми таких зобов’язань. 

1.8.11. У разі перевищення Клієнтом встановленого договором ліміту Кредитної лінії, на суму 

перевищення (Несанкціонованої заборгованості) нараховується штраф (пеня) у відповідності з 

тарифами, які є невід’ємною частиною цього Договору. 

У подальшому, для розрахунку чергової суми обов’язкового мінімального платежу, в тому числі, 

для повернення Несанкціонованої заборгованості, застосовуються правила, що визначені п.1.8.10. 

цього Договору. 

1.8.12. Якщо на кінець останнього операційного дня Розрахункового періоду, Клієнт не здійснив сплати 

суми обов’язкового мінімального платежу (в  т.ч., але не виключно нарахованих процентів), Банк вважає 

таку суму несплаченого обов’язкового мінімального платежу простроченою заборгованістю Клієнта за 

кредитом. Таке порушення вважається істотним порушенням цього Договору. За повне або часткове 

прострочення сплати обов’язкового мінімального платежу/несанкціонованої заборгованості Клієнт 

зобов’язаний сплатити на користь Банку штраф (пеню) в розмірі, вказаному в Тарифах, що є 

невід’ємною частиною цього Договору, за кожен випадок прострочення в кожному розрахунковому 

періоді. Сукупна сума неустойки (штрафу, пені), нарахована за порушення зобов'язань Клієнтом на 

підставі цього Договору, не може перевищувати половини суми Кредитного ліміту, одержаного 

Клієнтом за цим договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін. 

Підписанням цього Договору Сторони домовились, що у випадку, якщо таке прострочення триває 

більше ніж 30  (тридцять) календарних днів, на 31 (тридцять перший) календарний день такого 

прострочення Банк зупиняє здійснення будь-яких фінансових операцій з використанням платіжної 

картки, а строк дії Ліміту кредитної лінії вважається таким, що закінчився і Клієнт зобов’язаний 



повернути заборгованість за Лімітом кредитування, нарахованими процентами, а також сплатити штраф 

(пеню) в порядку і на умовах, визначених цим Договором в повному обсязі на дату фактичної сплати 

заборгованості. 

1.8.13. При поверненні заборгованості за кредитом, що наданий  Клієнту у вигляді Кредитної лінії 

на Рахунок, застосовуються наступні умови:  

1.8.13.1. повернення заборгованості за кредитом, сплата процентів за його користуванням та сплата 

інших платежів за цим Договором, здійснюється Клієнтом виключно з використанням рахунку, 

призначеного для зарахування Клієнтом коштів, спрямованих на погашення заборгованості за  

кредитом та сплату процентів та інших платежів в рамках Кредитної лінії. Наявність на Рахунку 

коштів при наявності заборгованості за кредитом є підставою для Банку для перерахування з 

Рахунку коштів в порядку договірного списання в рахунок погашення заборгованості за кредитом; 

1.8.13.2. грошові кошти списуються Банком в розмірі, достатньому для повернення заборгованості 

за кредитом, сплати процентів та інших платежів за цим Договором у повному обсязі, або у обсязі 

розміру коштів, наявних на Рахунку; 

1.8.13.3. Платіжний ліміт на Рахунку збільшується на суму поверненої частини кредиту; 

1.8.13.4. кошти, наявні на Рахунку в розмірі, що перевищує заборгованість Клієнта за кредитом, 

відображаються як пасивний залишок на Рахунку, за рахунок яких збільшується Платіжний ліміт; 

1.8.14. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за Договором  у 

повному обсязі, сума, яка надійшла на рахунок Клієнта погашає вимоги Банка, не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження коштів, у такій черговості:  

1) несанкціонована заборгованість; 

2) прострочені нараховані відсотки за користування Кредитом; 

3) прострочена заборгованість за Кредитом; 

4) нараховані відсотки за користування Кредитом; 

5) поточна заборгованість за Кредитом; 

6) сплата штрафу за прострочення сплати обов’язкових платежів та інші платежі передбачені цим 

Договором 

7) сплата штрафу за користування несанкціонованою заборгованістю; 

8) збитки, що пов’язані з виконанням, примусовим виконанням цього Договору. 

     В інших випадках Банк має право в односторонньому порядку змінити черговість погашення 

заборгованості. Про зміну черговості погашення заборгованості Банк повідомляє Клієнта одним з 

наступних способів: а) шляхом надсилання sms-повідомлення на мобільний номер телефону Клієнта, 

визначений  в  Заяві на підключення послуги  СМС-інформування до платіжної картки та/або Договорі 

про відкриття рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронного 

платіжного засобу, до картки,  зазначеної в Розділі 1 цього Договору, б) направленням повідомлення на 

електронну адрес Клієнта, що визначена в Розділі 1 цього Договору, в) розміщенням доступного розміру 

кредитних коштів в межах ліміту Кредитної лінії  на екрані банкомату, за допомогою якого Клієнт 

здійснює операції за Рахунком, г) розміщенням інформації у виписках по Рахунку, ґ) направленням 

повідомлення на адресу Клієнта, що визначена останнім як для листування у Реквізитах Договору, 

1.8.15. Підписанням цього Договору Сторони домовились, що з огляду на інформацію, що надана 

Клієнтом до Банку при укладанні цього Договору для встановлення Кредитної лінії на Рахунок 

та/або кредитної історії Клієнта та/або інформації про фінансовий стан Клієнта, включаючи 

інформацію щодо отримання Клієнтом доходів та/або наявність зобов’язань Клієнта перед третіми 

особами, сума кредитних коштів, які можуть бут доступні Клієнту протягом строку дії Кредитної 

лінії в межах ліміту Кредитної лінії, визначена в Розділі 1 цього Договору. При цьому, у випадку 

зменшення суми ліміту Кредитної лінії Банк повідомляє клієнта про таке зменшення одним з 

наступних способів: а) шляхом надсилання sms-повідомлення на мобільний номер телефону 

Клієнта, визначений  в  Заяві на підключення послуги  СМС-інформування до платіжної картки / 

Договорі про відкриття рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням 

електронного платіжного засобу, до картки,  зазначеної в Розділі 1 цього Договору, б) направленням 

повідомлення на електронну адрес Клієнта, що визначена в Розділі 1 цього Договору, в) 

розміщенням доступного розміру кредитних коштів в межах ліміту Кредитної лінії  на екрані 

банкомату, за допомогою якого Держатель здійснює операції за Рахунком, г) розміщенням 

інформації у виписках по Рахунку, ґ) направленням повідомлення на адресу Клієнта, що визначена 

останнім як для листування у Розділі 1 цього Договору. 

1.8.16. Надання Клієнтові кредиту у вигляді Кредитної лінії може бути припинено Банком у випадку 

наявності будь-якої з перелічених нижче обставин.  

 - у випадку невиконання Клієнтом та/або Уповноваженою особою Клієнта умов цього Договору; 

 - у випадку наявності у Клієнта простроченої заборгованості чи несплаченої неустойки (пені, 

штрафів) за невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору, або будь-яких інших 

договорів, що укладені між Клієнтом і Банком; 



 - у випадку накладення арешту на кошти Клієнта, що розміщені на будь-якому рахунку Клієнта, 

що відкритий у Банку, або у випадку зупинення за рішенням уповноваженого державного органу 

операцій по такому рахунку; 

 - у випадку наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що заборгованість Клієнта за 

Кредитною лінією чи іншою заборгованістю Клієнта перед Банком не буде повернута,  

 - в інших випадках, які можуть призвести до погіршення фінансового становища Банку або 

спричинити будь-які збитки для Банку. 

Повідомлення про припинення надання Клієнтові кредиту у вигляді Кредитної лінії надсилається 

Клієнтові одним з наступних способів: а) шляхом надсилання sms-повідомлення на мобільний 

номер телефону Клієнта, визначений  в  Заяві на підключення послуги СМС-інформування до 

платіжної картки / Договорі про відкриття рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з 

використанням електронного платіжного засобу, до картки,  зазначеної в Розділі 1 цього Договору, 

б) направленням повідомлення на електронну адрес Клієнта, що визначена в Розділі 1 цього 

Договору, в) направленням повідомлення на адресу Клієнта, що визначена останнім як для 

листування у Реквізитах Договору, 

1.8.17. Банк має право заблокувати Картку та вимагати дострокового повернення заборгованості за 

кредитом, сплати процентів за користування ним і виконання всіх інших обов’язків Клієнта за 

Договором та після їх виконання розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом 

направлення повідомлення Клієнту за 30 (календарних) днів до дати дострокового повернення 

заборгованості на номер телефону, визначений  в  Заяві на підключення послуги  СМС-

інформування до платіжної картки / Договорі про відкриття рахунку, операції за яким можуть 

здійснюватись з використанням електронного платіжного засобу, до картки,  зазначеної в Розділі 1 

цього Договору (sms-повідомлення), або на електронну пошту Клієнта, що вказана у Розділі 1, або 

на адресу для листування, що вказана Клієнтом у Розділі 1, в будь-якому з наступних випадків: 

 - у випадку істотного порушення Клієнтом умов Договору; 

 - у випадку якщо до настання терміну або закінчення строку виконання будь-якого з 

передбачених цим Договором грошових зобов’язань Клієнт, останній надасть Банку письмову заяву 

про неможливість своєчасно виконати таке зобов’язання; 

 - у випадку накладення арешту на кошти на будь-якому рахунку Клієнта, що відкритий у Банку, 

або у випадку зупинення за рішенням уповноваженого державного органу операцій за таким 

рахунком протягом більше ніж 5 (п’яти) робочих днів поспіль; 

 - у випадку не усунення будь-якої із обставин, яка згідно з п.1.8.16. цього Договору є підставою 

для припинення надання  Клієнту коштів за рахунок кредиту, протягом перших 5 (п’яти) робочих 

днів місяця, наступного за місяцем, у якому такі обставини виникли. 

1.8.18. У випадку безготівкового перерахування Клієнтом грошових коштів з інших 

кредитних/фінансових установ та/або відділень поштового зв’язку, фінансові ризики, пов’язані з 

можливою затримкою надходження таких коштів на Рахунок не з вини Банку, приймає на себе 

Клієнт. Підписанням цього Договору Клієнт усвідомлює та погоджується з тим, що Банк не має 

можливості контролювати або регулювати швидкість надходження грошових коштів з інших 

організацій або впливати на розмір комісії, що стягуються за перерахування коштів. 

1.8.19. Якщо дата сплати платежів за цим Договором припадає на не банківський  день, платежі 

здійснюються (списання коштів) на наступний банківський день. Якщо дата платежу припадає на 

день, якого немає в календарному місяці, то сплата такого платежу здійснюється Клієнтом в 

останній робочий день місяця. 

1.9. Реальна річна процентна ставка та загальна вартість Кредиту у вигляді Кредитної лінії 

розраховані  відповідно до Додатку №1 до Договору. 

1.10. Підписанням цього Договору Клієнт, як суб’єкт Персональних даних, добровільно надає Банку 

свою письмову згоду на (1) обробку Персональних даних Клієнта, що включає в себе вчинення будь 

яких дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацію, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, 

поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією передачею), 

знеособленням, знищенням Персональних даних Клієнта, відповідно до мети обробки 

Персональних даних, визначеної цим Договором, або будь-якої іншої мети, визначеної Банком, в 

том числі, але не виключно, з метою пропонування Банком нових видів банківських послуг та/або 

встановлення ділових відносин між Клієнтом і Банком на підставі цивільно-правових договорів. 

Предмет яких є відмінним від предмету цього Договору, а також на (2) збір, надання, використання, 

поширення будь-яким чином інформації, вказаної в пункті 4.3.14  Розділу 2 Договору, через бюро 

кредитних історій та (3) розкриття інформації щодо Клієнта, яка згідно із законодавством містить 

банківську таємницю. Персональні дані зберігаються/обробляються у строк не більше, ніж це 

необхідно відповідно до зазначеної мети обробки. Обсяг Персональних даних Клієнта, щодо яких 

здійснюється процес обробки Персональних даних Клієнта та які можуть бути включені до бази 

персональних даних Банку, визначається сторонами як будь-яка інформація про Клієнта та умови 

Договору, що стала відома Банку в процесі встановлення ділових відносин з Клієнтом. Підписанням 

цього договору Клієнт також надає свою згоду на зміну визначеної цим Договором мети обробки 



Персональних даних Клієнта шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті 

Банку в мережі Інтернет: www.creditwest.ua та/або шляхом надіслання відповідного sms-

повідомлення  Клієнтові на номер мобільного телефону Клієнта, визначений  в  Заяві на 

підключення послуги  СМС-інформування до платіжної картки / Договорі про відкриття рахунку, 

операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронного платіжного засобу, до 

картки,  зазначеної в Розділі 1 цього Договору. Згода Клієнта на обробку Персональних даних, що 

надана останнім згідно з умовами цього пункту не вимагає здійснення повідомлень про передачу 

Персональних даних Клієнта третім особам згідно зі ст.21 ЗУ «Про захист персональних даних». 

Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що його повідомлено про включення його 

Персональних даних до бази персональних даних з метою, що вказана в цьому пункті, а також, що 

йому повідомлені його права, визначені ЗУ «Про захист персональних даних», а також мету обробки 

Персональних даних Клієнта, в тому числі збору Персональних даних Клієнта.  

1.11. До підписання мною цього Договору я був ознайомлений в письмовій формі з інформацією 

про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість кредиту, а саме: (1) найменування та 

місцезнаходження Банку та його структурного підрозділу; (2) типу кредиту; (3) умови кредитування 

(зокрема, щодо можливої суми кредиту; строку, на який кредит може бути одержаний кредит; мети, 

для якої кредит може бути використаний; форми та видів його забезпечення; необхідності 

здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється; наявних форм 

кредитування з коротким описом відмінностей між ними, у тому числі між зобов'язаннями Клієнта; 

типу процентної ставки; переваг та недоліків пропонованих схем кредитування); (4) орієнтовну 

сукупну вартість кредиту (з урахуванням: (а) процентної ставки за кредитом, вартості всіх 

супровідних послуг, а також інших фінансових зобов'язань Клієнта, які пов'язані з отриманням, 

обслуговуванням і погашенням кредиту; (б) варіантів погашення кредиту, уключаючи кількість 

платежів, їх періодичність та обсяги; відомості про те, що від споживача може вимагатися повне 

повернення суми кредиту в будь-який час, строк попередження про таку вимогу (в) можливості та 

умов дострокового повернення кредиту); (5) податковий режим сплати процентів та про державні 

субсидії, на які Клієнт має право, або відомості про те, від кого Клієнт може одержати докладнішу 

інформацію тощо.  

1.12. Банк має право надати інформацію про Позичальника та виконання ним умов даного Договору 

до Кредитного реєстру, яку веде Національний банк України, або до подібної до неї системи, яку у 

майбутньому буде вести будь-яка інша організація, зокрема, бюро кредитних історій. Шляхом 

підписання цього Договору Позичальник надає Кредитору безумовну та безвідкличну письмову 

згоду на надання такої інформації. 

1.13. Текст цього  Договору та Умови та правила надання банківських послуг викладені в повній й 

зрозумілій для мене формі; Правила користування електронним платіжним засобом Банку є 

типовими умовами для всіх його клієнтів. 

1.14. Цей Договір складено та підписано в двох примірниках українською мовою, які мають 

однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін. Даний Договір регулюється 

законодавством України та набуває чинності з моменту його підписання Сторонами (дата 

Договору). Цей Договір підписується Сторонами шляхом підписання та скріплення печаткою Банку 

цього аркушу Розділу 1, інші аркуші не потребують окремого (додаткового) підписання Сторонами 

та є чинними для обох Сторін. Підпис Клієнта на цьому аркуші Договору свідчить про те, що він у 

письмовій формі ознайомлений з Умовами та правилами надання банківських послуг фізичним 

особам по рахунках, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних 

платіжних засобів та з Тарифами Банку, що діють у АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», а також з 

інформацією, передбаченою п.1.11 цього Договору, які Клієнту роз’яснені та з якими він 

погоджується у повному обсязі. 

Застереження 

Для цілей виконання вимог чинного законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб 

під Вкладом розуміються кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в 

іноземній валюті, які залучені Банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах 

договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на 

такі кошти. 

   

Реквізити Сторін: 

                                              

Банк: Клієнт 

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» 

01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 4 

літера "А, А1" 

Код Банку 380441, код ЄДРПОУ 

34575675 

_________________________________________________

___ 

(ПІБ) 

Адреса реєстрації місця проживання/ місця перебування:  

_________________________________________________

___ 

http://www.creditwest.ua/


Рахунок: 

UA603000010000032008115001026 у 

НБУ 

 

 

 

 

_____________________ 

Адреса для листування: 

_________________________________________________

___ 

Електронна адреса: 

_________________________________________________

___ 

Місце проживання фактичне: 

_________________________________________________ 

 

_______________________/ ________________________ 

 

Проставлянням свого підпису Клієнт підтверджує отримання оригіналу цього Договору (Розділу 1 

та Розділу 2), Тарифів Банку, Правил користування електронним платіжним засобом.  

 

______________________/ _________________________ «_____» __________________ 202  року 

 

Проставлянням свого підпису Клієнт підтверджує ознайомлення з Довідкою про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб.  

 

______________________/ _________________________ «_____» __________________ 202  року 

 

 

 

 

 

  
Додаток 1 

до Договору № _____  від ______р. про встановлення кредитного 

ліміту на рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з 

використанням електронного платіжного засобу   

Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий 

кредит  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

№ 

з/п 

Дата 

видачі 

кредиту

/ дата 

платежу 

Кількіс

ть днів 

у 

розраху

н-

ковому 

періоді 

Чиста 

сума 

кредит

у/cума 

плате

жу за 

розрах

унков

ий 

період

, грн. 

Види платежів за кредитом Реальна 

річна 

процент

на 

ставка, 

%  

Загальна 

вартість 

кредиту, 

грн. 
сума 

кредиту 

за 

договор

ом 

проценти 

за 

користува

ння 

кредитом 

платежі за супровідні послуги 

банку кредитного 

посередника (за 

наявності) 

третіх осіб 

за 

обслугову

вання 

кредитної 

заборгован

ості 

розрахунк

ово-касове 

обслугову

вання 

комісія за 

надання 

кредиту 

інші 

послуги 

банку 

комісій

ний збір 

інша 

плата за 

послуги 

кредитн

ого 

посеред

ника 

послуги 

нотаріу

са 

послуги 

оцінюва

ча 

послуг

и 

страхо

вика 

інші 

послу

ги 

третіх 

осіб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1   х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х 

2   1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х 

3   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х 

4   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х 

5   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х 

6   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х 

7   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х 

8   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х 

9   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х 

10   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х 

11   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х 

12   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х 

Ус

ьог
о 

х 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

            



 
Цей Примірний Графік заповнений виходячи з того, що Клієнт використав максимальний ліміт одноразово, та здійснює погашення на умовах 

Договору. Реальні показники можуть відрізнятись від вказаних. 

ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: платіжні реквізити для перерахування суми щомісячних платежів для погашення заборгованості  за 

Договором: 

Рахунок № 292400021 (готівкою)  

292470022 (безготівково) 

у АТ«КРЕДИТВЕСТ БАНК»,  

МФО 380441, ЄДРПОУ 34575675 

 

перерахування коштів з метою погашення заборгованості за Договором здійснюється Клієнтом за його вибором у будь-якій спосіб у 
відповідності із законодавством, як в безготівковому порядку з власних рахунків, так і шляхом внесення готівкових коштів через банківські 

установи, автомати самообслуговування, пункти приймання готівкових коштів тощо.      

  

  

  _________________________________   

                (підпис Клієнта і ПІБ) 

  

Службові відмітки Банку (підпис уповноваженої особи)_________________________________ 

  

           У випадку дострокового виконання зобов’язань за Договором за ініціативою Клієнта цей Примірний Графік Платежів не підлягає 

викладенню його у новій редакції, але коригування зобов’язань Клієнта в частині сум належних до сплати платежів здійснюється відповідно 

до вимог чинного законодавства. На запит Клієнта йому за результатами дострокового виконання зобов’язань  може бути наданий 
відкоригований примірний графік платежів, сформований в автоматичному режимі системою Банку.         

 


