
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР «Кредит «всеБІЗНЕС»  

 

ПРЕАМБУЛА 

Номер договору [номер] 

Дата договору [дата] 

Місто Київ 

Банк АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 

БАНК” 

Уповноважений 

представник Банку 

[посада, ПІБ], який діє на підставі довіреності, та підписав цей Кредитний договір 

Позичальник Фізична особа – підприємець [ПІБ повністю фізичної особи- підприємця] 

РНОКПП Позичальника [номер] 

Банк, в особі Уповноваженого представника Банку, та Позичальник уклали цей Кредитний договір (далі за текстом – 

«Договір») про наступне: 

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Відповідно до умов, передбачених Договором, Банк надає Позичальнику Кредит, а Позичальник зобов'язується 

прийняти Кредит, використати його за цільовим призначенням, сплатити Плату за Кредит та повернути Банку Кредит 

в повному обсязі в порядку та у строки, обумовлені Договором та Типовими умовами, зокрема (але не виключно), 

відповідно до наступного: 

1.1.1. Сума Кредиту [сума кредиту цифрами] гривень. 

1.1.2.Валюта 

кредитування 
Гривня (UAH) 

1.1.3. Строк 

кредитування 
до [дата цифрами місяць прописом рік цифрами] включно. 

1.1.4.Плата за Кредит:  

1.1.4.1. Комісійна 

винагорода за надання 

Кредиту 

Тариф комісійної винагороди – [розмір]% 
Комісійна винагорода розраховується шляхом множення Тарифу комісійної винагороди на 

Суму Кредиту.  

Комісійна винагорода сплачується одноразово за рахунок кредитних коштів відповідно до 

п.6.3.1. Типових умов. 

1.1.4.2. Комісійна 

винагорода за 

обслуговування 

Кредиту 

Тариф комісійної винагороди - [розмір]% за один місяць користування Кредитом. 

Комісійна винагорода розраховується шляхом множення Тарифу комісійної винагороди на 

Суму Кредиту відповідно до п.6.3.2. Типових умов, та сплачується щомісячно згідно 

Графіку платежів, наведеного в п.1.4. Договору. 

1.1.4.3. Процентна 

ставка за користування 

Кредитом  

[розмір процентної ставки] % річних; 

Проценти нараховуються відповідно до п.6.2. Типових умов та сплачуються згідно Графіку 

платежів, наведеного в п.1.4. Договору. 

1.1.4.4. Процентна 

ставка на прострочену 

суму Кредиту 

[розмір процентної ставки] % річних; 

Проценти нараховуються та сплачуються відповідно до п.6.2. Типових умов. 

1.1.5. Поточний 

рахунок Позичальника  
№ [зазначити номер рахунку в форматі IBAN] в АТ «ПУМБ» 

1.1.6. Рахунок для 

погашення Боргових 

зобов’язань: 

№ [зазначити номер рахунку в форматі IBAN] в АТ «ПУМБ» 

1.1.7. Цільове 

використання Кредиту 

На придбання основних засобів та/ або поповнення оборотного капіталу в межах видів 

діяльності Позичальника, на здійснення яких Позичальник має право відповідно до 

законодавства України і кредитування яких не заборонено законодавством України та 

Договором, а також на сплату комісійної винагороди, передбаченої п.1.1.4.1. Договору (у 

разі наявності такої комісійної винагороди), в сумі, що визначається згідно п.1.1.4.1. 

Договору. 

1.1.8. Типові умови 

Типові умови кредитування в рамках Кредитного договору «Кредит «всеБІЗНЕС», 

укладеного в Системі ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ПУМБ DIGITAL BUSINESS 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», 

що розміщуються на інтернет-сайті Банка (за електронною адресою:  https://www.pumb.ua/) 

та є невід’ємною частиною Договору.   

1.1.9 Штраф 

У разі порушення Позичальником строку оплати Суми платежу за Кредитом на строк 5 

(п’ять) календарних днів і більше Позичальник зобов’язаний на шостий календарний день 

з дня настання строку оплати відповідної Суми платежу за Кредитом сплатити на користь 

Банку штраф у розмірі 5 (п’ять) відсотків від розміру несплаченої Суми платежу за 

Кредитом, за умови, що розмір несплаченої Суми платежу за Кредитом становить на 

шостий календарний день з дати настання строку її оплати не менше 1000,00  (однієї 

тисячі) гривень. Штраф сплачується за кожне таке порушення. 
1.2. Визначення інших термінів, що використовуються у Договорі, наведені в Типових умовах. 

https://www.pumb.ua/


1.3. Виконання Боргових зобов‘язань забезпечується всім майном Позичальника, на яке може бути звернено стягнення в 

порядку, встановленому законодавством України. 

1.4. Позичальник зобовязується повернути Кредит та сплатити Плату за Кредит в розмірах та строки, зазначені в 

наведеному нижче Графіку платежів: 

Дата платежу Сума платежу за 

Кредитом, грн. 

Сума платежу за Кредитом складається з: 

Платіж за основною 

Сумою Кредиту, 

грн. 

Комісійна винагорода 

за обслуговування 

Кредиту, грн. 

Проценти за 

користування 

Кредитом, грн. 
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Усього:     

1.5. Повернення Кредиту, сплата Плати за Кредит та інших Боргових зобов’язань здійснюється Позичальником шляхом 

безготівкових перерахувань грошових коштів на користь Банку на Рахунок для погашення Боргових зобов’язань. 

СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ 

2.1. Підписанням Договору Позичальник звертається до Банку за наданням Кредиту в сумі, зазначеній в п.1.1.1. Договору, 

та підтверджує, що кредитні кошти будуть використані за цільовим призначенням відповідно до Договору. Умови цього 

пункту Договору є заявою (клопотанням) Позичальника про надання Кредиту. 

2.2. Банк надає Кредит протягом трьох Банківських днів з дня укладення Договору. Кредит надається разово однією 

сумою в розмірі, зазначеному в п.1.1.1. Договору. Банк приймає рішення про надання Кредиту на власний розсуд та 

відповідно до своїх внутрішніх положень, тобто зобов’язання Банку щодо надання Кредиту за Договором є відкличними. 

Ненадання Кредиту в зазначений строк вважається відмовою Банку в наданні Кредиту та Договір вважається таким, що 

припинив свою дію. 

2.3. Позичальник уповноважує Банк здійснити за рахунок кредитних коштів переказ суми Комісійної винагороди за 

надання Кредиту у розмірі, визначеному відповідно до п.1.1.4.1. Договору, на користь Банку, згідно з п.6.3.1 Типових 

умов. Сума Кредиту, що залишиться після переказу суми Комісійної винагороди за надання Кредиту на користь Банку, 

зараховується на Поточний рахунок Позичальника, зазначений в п.1.1.5. Договору. 

СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Права та обов’язки Сторін за Договором регламентуються цим Договором та Типовими умовами. 

3.2. Банк має право надавати інформацію про Позичальника, передбачену Законом України «Про організацію формування 

та обігу кредитних історій», до вказаних у Типових умовах (як на момент укладення Договору, так і в подальшому 

шляхом внесення до них змін) бюро кредитних історій для формування ними кредитної історії Позичальника. Разом із 

укладанням Договору Позичальник надає Банку згоду на збір, зберігання, використання та поширення через зазначені 

бюро кредитних історій інформації щодо себе, форма та зміст якої передбачені внутрішніми нормативними документами 

Банка. 

3.3. Банк має право у випадках, в обсязі та в порядку, передбаченими статтею 671 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», передавати інформацію до Кредитного реєстру Національного банку України. 

3.4. Право на договірне списання коштів з рахунків Позичальника. При настанні строків виконання будь-яких Боргових 

зобов’язань, Банк набуває право, а Позичальник цим безвідклично доручає Банку самостійно списувати грошові кошти в 

розмірі, необхідному для виконання зазначених  зобов’язань, з Рахунку(ів) Позичальника в Банку та переказувати їх на 

користь Банку в рахунок виконання відповідних Боргових зобов’язань, відповідно до п.7.8., 7.9. Типових умов. 

СТАТТЯ 4. ГАРАНТІЇ ТА ЗАПЕВНЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА 

Позичальник цим надає Банку запевнення та гарантії, передбачені п.9.1. Типових умов, а також наступні: 

4.1. Підписанням Договору Позичальник надає Банку безумовну згоду на передачу у випадках, в обсязі та в порядку, 



передбачених статтею 671 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформації (у тому числі персональні дані 

Позичальника) до Кредитного реєстру Національного банку України. 

4.2.Укладенням Договору Позичальник погоджується, що з моменту внесення Банком до Типових умов відповідної 

інформації стосовно зазначених у п.9.1.5. Типових умов бюро кредитних історій (а стосовно бюро кредитних історій, 

відповідна інформація про які вже була внесена до Типових умов на момент укладення Договору – з моменту такого 

укладення), Позичальник вважається таким, що належним чином повідомлений про найменування та адресу кожного 

такого бюро кредитних історій шляхом ознайомлення зі змістом Типових умов. 

4.3. Підписанням Договору Позичальник підтверджує, що до укладення Договору був в письмовій формі повідомлений 

Банком про обов’язкову інформацію, яка повинна надаватися відповідно до вимог ч. 2 ст.12 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі шляхом надання Позичальнику 

доступу до такої інформації на власному веб-сайті Банку та попереднього погодження проекту Договору. Всі умови та 

положення Договору та Типових умов Позичальнику зрозумілі, згоди з усіх істотних умов Договору досягнуто.   

СТАТТЯ 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Цей Договір складається з даного документа та Типових умов. З моменту укладення Договору Типові умови стають 

його невід’ємною частиною. Банк має право в будь-який час вносити зміни до Типових умов, повідомляючи про це 

Позичальника як передбачено Типовими умовами. Підписанням Договору Позичальник підтверджує своє ознайомлення 

та повну, безумовну і остаточну згоду з Договором та Типовими умовами, умови Договору та Типових умов 

Позичальнику відомі та зрозумілі. Укладаючи Договір, Позичальник приймає на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, 

передбачених Типовими умовами стосовно Позичальника, рівно як і Банк бере на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, 

передбачених Типовими умовами стосовно Банку. 

5.2. У всіх випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються положеннями Типових умов та законодавством. В 

разі наявності будь-яких протиріч та/або невідповідностей між Типовими умовами та положеннями Договору, такі 

положення Договору мають пріоритет. 

5.3. Сторони домовились, що Договір укладається Сторонами в формі електронного документа за допомогою Системи 

«ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ». Договір є оригіналом електронного документу після його підписання Сторонами шляхом 

накладення КЕП Уповноваженого представника Банку та КЕП/ УЕП Позичальника (тип підпису – на розсуд 

Позичальника). 

5.4. Договір набуває чинності з моменту його підписання Банком та Позичальником шляхом накладення КЕП/ УЕП 

Позичальника (тип підпису – на розсуд Позичальника) та КЕП Уповноваженого представника Банку (з моменту 

накладення останнього електронного підпису) та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань згідно 

Договору в повному обсязі. 

5.5. До підписання Договору Позичальник ознайомився з Типовими умовами завантаживши їх за посиланням, що 

доступне під час укладення Договору в Кабінеті Digital. Сторони домовились, що розміщення Типових умов за 

посиланням в Кабінеті Digital є належним способом надання Типових умов Позичальнику. Датою надання Типових умов 

Позичальнику та датою приєднання Позичальника до Типових умов є дата підписання Договору Позичальником. Після 

підписання Договору зі свого боку Банк направляє Позичальнику підписаний обома Сторонами Договір на адресу 

електронної пошти Позичальника, зазначену в реквізитах Договору.  

5.6. Позичальник підписанням Договору підтверджує свою згоду на отримання на зазначену в розділі «Реквізити та 

підписи Сторін» Договору адресу електронної пошти Позичальника підписаного Сторонами  Договору, а також будь-

яких інших документів та інформації, пов’язаних з виконанням та/або обслуговуванням Договору.  

5.7. Зміни до Договору можуть бути внесені шляхом укладення додаткових угод у вигляді електронного документа або 

на папері. Право визначення форми додаткової угоди (на папері або у вигляді електронного документа) належить Банку.   

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Банк: Позичальник: 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” 

Фізична особа – підприємець 

[ПІБ] 

Місцезнаходження: Україна, 04070,  

м. Київ, вул. Андріївська, 4, 

тел: (044) 231-70-00 

ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, 

код банку 334851 

 

 [посада, ПІБ]  

 

Адреса проживання (реєстрації): Україна, 

[зазначити адресу] 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

[зазначити номер] 
 

Адреса електронної пошти [зазначити адресу 

електронної пошти] 
 

 


