ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ КЛІЄНТІВ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ БАНКУ

На виконання вимог частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі - Банк) надає юридичним особам та фізичним
особам – підприємцям (далі - Клієнти) наступну інформацію:
Інформація про особу, яка надає фінансові послуги
Найменування
місцезнаходження,
контактний
телефон і адреса
електронної
пошти

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
(скорочене найменування – АТ «ПУМБ»)
Повне та скорочене найменування англійською мовою:
JOINT STOCK COMPANY
"FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK"
JSC "FUIB"
Місцезнаходження: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070
Поштова скринька в мережі Internet: info@fuib.com.
Контактний телефон: (044) 231-71-00
Веб-сайт: www.pumb.com

Найменування
особи, яка надає
посередницькі
послуги (за
наявності)

АТ «ПУМБ» не залучає посередників, агентів для надання зазначених далі
фінансових послуг

Відомості про
державну
реєстрацію особи,
яка надає
фінансові послуги

Дата державної реєстрації: 23.12.1991
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі фізичних осібпідприємців та громадських формувань:
17.03.2005, 1 266 120 0000 005678
Ідентифікаційний код юридичної особи: 14282829

Інформація щодо
включення
фінансової
установи до
Державного
реєстру банків
Інформація щодо
наявності в особи,
яка надає
фінансові послуги,
права на надання
відповідної
фінансової
послуги
Контактна
інформація
органу, який
здійснює державне
регулювання
щодо діяльності
особи, яка надає
фінансові послуги

Дата внесення відомостей до Державного реєстру банків: 23.12.1991
Реєстраційний номер в Державному реєстрі банків: 73

Банківська ліцензія № 8 від 06.10.2011
Банк був зареєстрований НБУ 23.12.1991, а його банківська ліцензія з
необмеженим терміном дії була повторно видана 06.10.2011.
Банк уповноважений здійснювати різні банківські операції в рамках чинного
законодавства України та виданої йому банківської ліцензії.
Державне регулювання здійснює Національний банк України
Місцезнаходження: вул. Інститутська, 9, м. Київ, Україна, 01601
Контактний телефон гарячої лінії: 0-800-505-240
Сторінка офіційного Інтернет представництва Національного банку України:
https://bank.gov.ua/

Перелік фінансових послуг, щодо яких надається інформація
1. Надання кредитів – прийняття Банком зобов’язань щодо надання певної суми грошових коштів
позичальникам на визначений строк та під зобов’язання позичальника повернути кредит та сплатити
проценти:
- непоновлювальна кредитна лінія;
- поновлювальна, в тому числі, траншева поновлювальна кредитна лінія;
- овердрафт.
2. Документарні операції – банківські послуги, які надаються Банком клієнтам з метою забезпечення
зобов’язань та проведення розрахунків між покупцями і продавцями:
- надання покритих/ непокритих гарантій та контргарантій (далі разом - гарантії);
- відкриття покритих/ непокритих акредитивів;
- авізування отриманих акредитивів та гарантій, підтвердження отриманих акредитивів та надання
гарантій проти контргарантій інших банків.
3.Операції з векселями:
3.1. Аваль простих, переказних, податкових векселів – вексельне поручительство, за яким Банк
(аваліст) бере на себе відповідальність перед власником векселя за виконання Клієнтом зобов'язань
щодо оплати векселя;
3.2. Врахування векселів, авальованих Банком – придбання Банком авальованого ним векселя до
настання строку платежу за ним у Векселедержателя за грошові кошти з дисконтом.
4. Факторингові операції – фінансування під відступлення права грошової вимоги:
- факторинг з регресом;
- факторинг без регресу.
5. Фінансовий лізинг – набуття лізингодавцем (Банком) у власність речей у продавця (постачальника)
відповідно до встановлених лізингоодержувачем (Клієнтом) специфікацій та умов і передача їх у
користування лізингоодержувачу (Клієнту) на визначений строк (не менше одного року) за
встановлену плату (лізингові платежі).
За консультацією з питань отримання фінансових послуг з проведення кредитних операцій Клієнти
можуть звернутися до клієнтського менеджера, який здійснює обслуговування Клієнта. Потенційні
Клієнти Банку можуть звернутися за консультацією до будь-якого з відділень Банку.
Порядок отримання фінансових послуг:
- звернення до Банку за консультацією щодо можливості отримання відповідної послуги;
- надання Клієнтом документів, необхідних для прийняття рішення про можливість надання
відповідної фінансової послуги та визначення Банком умов її надання;
- звернення Клієнта до Банку за отриманням фінансової послуги;
- надання Клієнту проекту договору про надання відповідної фінансової послуги та умов, за яких така
послуга може бути надана;
- укладення між Банком та Клієнтом договору про надання фінансової послуги;
- виконання Клієнтом умов для отримання фінансової послуги, що передбачені договором;
- отримання Клієнтом фінансової послуги у порядку, визначеному договором.
Інформація щодо загальної суми зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити
Клієнт, включно з податками та/або порядок визначення таких витрат за фінансовими
послугами
Для всіх
фінансових
послуг, що
зазначені у цьому
Повідомленні

Інформація щодо зобов’язань Клієнта перед Банком за договором про надання
фінансової послуги доводиться до відома кожного Клієнта до моменту
укладання договору про надання відповідної фінансової послуги шляхом
надання Клієнту проекту такого договору.
Крім того, інформація про вартість окремих послуг Банку визначається
відповідно до затверджених тарифів Банку, які доводяться до відома Клієнта
шляхом включення необхідної інформації до відповідних договорів та/або
шляхом розміщення інформації на веб-сайті Банку.
Додатково до відома Клієнта до моменту укладання відповідного договору про
надання фінансової послуги доводиться інформація про те, що можуть

виникнути грошові зобов’язання Клієнтів перед третіми особами (страховою
компанією, нотаріусом, оцінювачем майна тощо) у разі необхідності отримання
Клієнтом послуг таких осіб відповідно до вимог законодавства чи умов
укладених договорів про надання фінансових послуг.
Випадки, розмір та порядок сплати податків визначаються законодавством
України для Клієнтів – резидентів України (для Клієнтів, які не є резидентами
України – визначаються законодавством України, міжнародними угодами щодо
оподаткування та законодавством країни, резидентом якої є Клієнт).
Розмір податків, які Клієнт зобов’язаний сплатити у зв’язку з отриманням/
результатами отримання відповідної фінансової послуги, в тому числі, залежить
від:
- правового статусу Клієнта,
- системи оподаткування, що застосовується до діяльності Клієнта,
- виду операцій, здійснення яких пов’язане з обов’язком Клієнта сплатити
податки,
- належного виконання Клієнтом зобов’язань за договором, укладеним з
Банком.
Якщо відповідна фінансова послуга передбачає надання Клієнту кредитних
коштів - за користування кредитними коштами Клієнт зобов’язаний
сплатити Банку проценти.
Процента ставка може бути:
- фіксованою (є незмінною протягом усього строку договору, встановлений
договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшений
Банком в односторонньому порядку);
- змінюваною (виражена формулою, що включає складову, яка змінюється
протягом строку дії договору (погоджений сторонами індекс). Банк не має права
змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної
процентної ставки без згоди Клієнта.
Тип процентної ставки визначається договором про надання фінансової
послуги.
Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок
їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від
кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозиції, які склалися на
кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та
інших факторів на дату укладення договору.
Нарахування процентів здійснюється у валюті фінансової послуги за фактичну
кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 365 днів у році,
якщо фінансову послугу надано у національній валюті України, або 360 днів у
році, якщо фінансову послугу надано в іншій валюті.
Період нарахування процентів складає календарне число днів.
Формула розрахунку суми процентів річних за користування кредитними
коштами у відповідний розрахунковий період:
-

-

фіксована процентна ставка:
Сума заборгованості*Процентна ставка (у відсотках)*Кількість днів
розрахункового періоду /360 або 365
змінювана процентна ставка:
Індекс ставок за депозитами + Маржа (__% річних)

Індекс ставок за депозитами - індикативна ставка «Український індекс ставок
за депозитами фізичних осіб» (UIRD), як змінна складова частина загального
розміру змінюваної процентної ставки за користування кредитом, що
визначається у гривні, доларах США, ЄВРО (в залежності від валюти надання
фінансової послуги) на строк (кількість місяців), зазначений у відповідному
договорі про послугу, що оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного
банку України в мережі Інтернет (розділ «Статистика фінансових ринків», пункт

- Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб за даними агентства
"Thomson Reuters").
За згодою сторін у формулі може бути застосований інший індекс.
Маржа - фіксована частина формули, розмір якої визначається у процентах
річних та зазначається у відповідному Договорі.
Розмір змінюваної процентної ставки, розрахований за вищевказаною формулою
на відповідний період дії договору, не може бути вище максимального розміру
процентної ставки та нижче мінімального розміру процентної ставки, що будуть
зазначені у договорі.

Під час надання відповідної фінансової послуги за договором Клієнт
зобов’язаний сплачувати Банку комісійні винагороди за надання послуг,
пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитних операцій
(встановлення/продовження/збільшення ліміту кредитування, за оформлення
змін по обслуговуванню кредитної операції/ змін при достроковому розірванні
кредитного договору, за оцінку предметів застави/іпотеки, за підготовку
індивідуальної договірної бази, тощо).
Розмір, порядок нарахування та сплати процентів та комісійних винагород
зазначаються у договорі про надання фінансової послуги.
Надання кредитів

При наданні фінансової послуги – кредит, Клієнт зобов’язаний сплачувати
Банку:
I. Проценти за користування кредитними коштами, що нараховані за
відповідною процентною ставкою.
Тип, розмір процентної ставки, строки та порядок сплати процентів
зазначаються в кредитному договорі.
II. За надання послуг, пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитних
операцій, Клієнт зобов’язаний сплатити Банку комісійні винагороди, зокрема:
(1) за встановлення ліміту фінансування на відповідний період користування
кредитом, розмір визначається за формулою:
% (згідно діючого тарифу) * суму ліміту кредиту, що діє на початок
відповідного періоду користування кредитом / 12 місяців * кількість місяців у
відповідному періоді користування кредитом
або
% (згідно діючого тарифу) * суму ліміту фінансування
(2) за продовження строку фінансування, розмір визначається за формулою:
% (згідно діючого тарифу) * суму ліміту кредиту, що діє на початок
поточного періоду користування кредитом / 12 місяців * кількість місяців
продовження строку кредитування (до кінця відповідного періоду
користування кредитом)
(3) за збільшення ліміту фінансування, розмір визначається за формулою:
% (згідно діючого тарифу)* суму збільшення, яка дорівнює різниці між новим
(збільшеним) розміром ліміту кредиту та поточним розміром ліміту кредиту
(з урахуванням графіку зниження ліміту кредиту) /12 місяців* кількість
місяців дії суми збільшення ліміту (до кінця відповідного періоду користування
Кредитом)
(4) за невикористану частину ліміту фінансування – розмір визначається у
процентах річних згідно діючого тарифу, нараховується щоденно на суму
невикористаного ліміту фінансування за цей день. Сплачується щомісячно
разом з процентами за кредитом в гривні за курсом НБУ на дату сплати.
(5) за оформлення змін по обслуговуванню кредитної операції, сплачується у
розмірі згідно діючого тарифу за укладення кожної додаткової угоди до
Договору, та/або кожної з Угод про забезпечення, та/або надання кожного
письмового дозволу Банком.

(6) за оцінку предмету застави, у розмірі, що визначається згідно діючих
тарифів Банку, розміщених на офіційному сайті Банку, та вказаному у
відповідній Угоді про забезпечення. Сплачується при укладенні кожної Угоди
про забезпечення за Договором, оцінка предмету застави/іпотеки за якою
здійснювалась Банком.
(7) за підготовку індивідуальної договірної бази за ініціативою Клієнта,
сплачується у фіксованому розмірі (згідно діючого тарифу), в тому числі ПДВ
20%, за підготовку на індивідуальній основі кредитного договору та/або
кожної з Угод про забезпечення. При цьому складається та узгоджується
Протокол розбіжностей, після погодження якого вносяться зміни до договору.
(8) за управління лімітом, розмір розраховується за формулою:
Тариф * Максимальна заборгованість за Банківською послугою в
розрахунковому періоді. Сплачується щомісячно разом з процентами за
кредитом.
(9) за обслуговування кредиту, розраховується за формулою:
Тариф * Ліміт фінансування. Сплачується одноразово при укладенні кредитної
угоди.
Зазначені комісійні винагороди сплачуються Клієнтом протягом 3-7
календарних днів з дня направлення Банком повідомлення на оплату комісійної
винагороди, за реквізитами, що зазначаються у повідомленні (якщо інше не
передбачено договором). Комісійна винагорода може сплачуватися за графіком,
зазначеним у кредитному договорі.
Документарні
операції

Клієнт зобов’язаний сплачувати Банку:
I. У період з дня надання/ відкриття документарної операції (ДО) до закінчення
строку дії ДО або до сплати за ДО (в залежності від того, яка з дат наступить
раніше) Клієнт сплачує Банку комісійні винагороди, розмір яких визначається
у відсотках річних та/або у відсотках від суми наданої/відкритої ДО (в
залежності від виду ДО, згідно з Тарифами Банку)*.
Формула розрахунку комісійної винагороди за надання ДО (у разі
застосування комісії у відсотках від суми наданої/відкритої ДО):
Сума ДО * Тариф
Формула розрахунку Комісійної винагороди за обслуговування ДО (у разі
застосування комісії у відсотках річних від суми наданої/відкритої ДО):
Сума ДО * Тариф * кількість днів у періоді нарахування /365 або 360
Конкретний розмір комісійної винагороди визначається відповідно до виду ДО
згідно з Тарифами Банку та узгоджується між Банком та Клієнтом шляхом
підписання договору про надання гарантій/ відкриття акредитивів/ заяви про
надання гарантії/ відкриття акредитиву.
Комісійна винагорода Банку за обслуговування ДО нараховується, починаючи
з дня надання/ відкриття ДО (включаючи цей день) і до дня, в який ДО припиняє
свою дію, включно.
II. З дня сплати Банком за рахунок власних коштів будь-яких сум за ДО,
вважається, що відбулося кредитування Клієнта, за що останній сплачує Банку
проценти за платіж за ДО (проценти за користування кредитними коштами,
формула нарахування зазначена вище у цьому Повідомленні). Розмір, тип
процентної ставки, строки нарахування та сплати зазначаються в договорі про
надання гарантії / відкриття акредитиву.
III. За авізування отриманих гарантій/ акредитивів Клієнт сплачує Банку
комісійні винагороди, розмір яких визначається у відсотках від суми отриманої
ДО (в залежності від виду ДО, згідно з Тарифами Банку)*.
Формула розрахунку комісійної винагороди за авізування ДО:
Сума ДО * Тариф

IV. Клієнт зобов’язаний на вимогу Банку сплатити інші комісійні винагороди,
зокрема, такі як:
- за підготовку індивідуальної договірної бази за ініціативою Клієнта;
- за оформлення змін при обслуговуванні кредитної операції;
- за оцінку предмету застави;
- за оформлення змін при достроковому розірванні договору;
- за свіфт-повідомлення, зміни, за перевірку документів за ДО, тощо.
Клієнт зобов’язаний на вимогу Банку сплачувати вищевказані комісійні
винагороди Банку (за надання та обслуговування ДО, за авізування ДО, за
свіфт-повідомлення, зміни, за перевірку документів за ДО, тощо) протягом 5-ти
банківських днів, а комісійні винагороди інших банків** (в разі їх виникнення)
- протягом 3-х банківських днів з дати виставлення Банком відповідного
рахунку.
Комісійні винагороди Банку за ДО, нараховані в іноземній валюті, сплачуються
за курсом Національного банку України на дату здійснення Клієнтом оплати.
* Комісійні винагороди за надання та обслуговування ДО, авізування ДО та
інші передбачають мінімальні та максимальні значення комісійної винагороди
(в залежності від виду ДО та виду тарифу, згідно з Тарифами Банку). Якщо
сума комісійної винагороди, розрахована за вищенаведеними формулами, є
меншою за мінімальне значення або більшою за максимальне значення для
відповідного тарифу, то в такому разі Клієнт повинен сплачувати комісію у
розмірі мінімуму або максимуму для відповідного тарифу.
** Розмір комісійних винагород інших банків за ДО може бути відомим лише
після надання/ відкриття відповідної ДО.
Операції з
векселями

Клієнт зобов’язаний сплачувати Банку:
I. Комісійна винагорода Банку за авалювання простих, переказних
векселів:
(1) Клієнт, що відноситься до сегментів середній корпоративний клієнт (СКК)
та великий корпоративний клієнт (ВКК), сплачує Банку разову комісійну
винагороду, що складає 500 гривень за один Вексель.
Зазначена комісійна винагорода сплачується Клієнтом до вчинення авального
напису Банком.
(2) Клієнт (будь-якого сегменту) сплачує щомісячно комісійну винагороду у %
(відсотках) річних з розрахунку 360 днів у році від суми авальованих Банком
Векселів.
Сплата комісії відбувається протягом 3-х Банківських днів, наступних за 24
(двадцять четвертим) числом кожного місяця, та в день надання Клієнтом до
Банку документів, що підтверджують здійснення платежу за авальованими
Банком Векселями.
Формула розрахунку щомісячної комісійної винагороди:
(Сума авальованих Банком та не погашених Клієнтом векселів * Тариф *
Кількість днів у розрахунковому періоді )/360.
II. Комісійна винагорода Банку за авалювання податкових векселів:
Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду у % (відсотках) від суми Векселів,
які будуть авальовані, але не менше 100 гривень за аваль одного Векселя.
Зазначена комісійна винагорода повинна сплачуватися Клієнтом протягом 3-х
Банківських днів, наступних за датою вчинення авального напису на Векселі.
III. Проценти за платіж за векселями:
У випадку здійснення Банком платежів за авальованими векселями за рахунок
власних коштів, вважається, що відбулося кредитування Клієнта, за що
останній сплачує Банку проценти за платіж за векселями у % (відсотках) (із
розрахунку 365 днів у році) від сплаченої, але не відшкодованої Клієнтом суми
до моменту повного відшкодування Банку сум, сплачених за векселями. У
випадку, якщо відшкодування Банку сум, сплачених за векселями, здійснюється

частинами, одночасно підлягає сплаті вся сума процентів, нарахованих на дату
відшкодування.
IV. Клієнт зобов’язаний на вимогу Банку сплатити інші комісії Банку, зокрема,
такі як:
- за підготовку індивідуальної договірної бази за ініціативою Клієнта;
- за оформлення змін при обслуговуванні кредитної операції;
- за оцінку предмету застави;
- за оформлення змін при достроковому розірванні Договору.
Комісійні винагороди сплачуються Клієнтом протягом 7-ми календарних
днів з дня направлення Банком повідомлення на оплату комісійної винагороди,
за реквізитами, що зазначаються у повідомленні.
Клієнт зобов’язаний сплачувати Банку інші комісійні винагороди (в тому
числі, але не виключно, в межах розрахунково-касового обслуговування тощо),
пов’язані з авалюванням Векселів, згідно з чинними тарифами Банку.
Клієнт зобов’язаний відшкодувати Банку всі витрати, пов'язані з
авалюванням Векселів та/або понесені Банком при виконанні Договору (при
страхуванні Банком майна за власний рахунок у випадках, передбачених
Договором, інші документально підтверджені витрати тощо), протягом 3-х
Банківських днів з дати виставлення Банком відповідного рахунку.
Факторингові
операції

Клієнт зобов’язаний сплачувати Банку:
I. Проценти за користування грошовими коштами (сумою факторингового
фінансування). Формула розрахунку, строки нарахування зазначені вище у
цьому Повідомленні. Розмір, тип процентної ставки зазначаються в договорі
факторингу.
Проценти за користування факторинговим фінансуванням нараховуються у
валюті факторингового фінансування щоденно на фактичну суму і за весь час
користування факторинговим фінансуванням. Сплачуються щомісячно.
II. Комісійну винагороду за надання Клієнту послуг з розрахункового
обслуговування факторингових операцій за договором факторингу
(КРОФО).
КРОФО нараховується у гривні. Розраховується в процентному співвідношенні
від суми факторингового фінансування залежно від терміну платежу за
договором, який передається на факторингове фінансування, періоду
очікування, зазначеного у договорі факторингу, інших факторів.
Сплачується в день отримання факторингового фінансування.
Розмір процентної ставки/ КРОФО зазначаються в договорі факторингу.
III. Клієнт зобов’язаний на вимогу Банку сплатити інші комісійні винагороди,
зокрема, такі як:
- за підготовку індивідуальної договірної бази за ініціативою Клієнта;
- за оцінку предмету застави.

Фінансовий лізинг Клієнт зобов’язаний сплачувати Банку:
I. Лізингові платежі – платежі, що включають платежі по відшкодуванню
(компенсації) частини вартості предмета лізингу та винагороду лізингодавця за
отриманий у лізинг предмет лізингу, розмір якої зазначається у графіку сплати
лізингових платежів, який є невід’ємною частиною договору фінансового
лізингу.
II. Комісійні винагороди за надання послуг, пов’язаних з наданням та
обслуговуванням лізингових операцій, зокрема:
(1) за встановлення ліміту фінансування, у % (відсотках) від вартості Предмету
лізингу (загальної вартості з ПДВ);

(2) за оформлення змін по обслуговуванню лізингової операції, сплачується у
розмірі згідно діючого тарифу за укладення кожної додаткової угоди до
договору;
(3) за дострокове (але не раніше, ніж через 12 місяців з дати передачі предмету
лізингу) повне погашення лізингових платежів - у % (відсотках) від суми
достроково сплачених лізингових платежів;
(4) за адміністрування простроченої заборгованості – у фіксованій сумі за кожен
випадок прострочення сплати лізингових платежів (у т.ч. часткової сплати) на
термін більше 3 (трьох) календарних днів – згідно тарифів Банку.
Розмір, порядок нарахування та сплати комісійних винагород зазначається в
договорі фінансового лізингу відповідно до діючих тарифів Банку.
III. Клієнт зобов’язаний оплатити додаткові та супутні послуги,
обов’язкові для отримання в лізинг предмету лізингу:
(1) послуги зі страхування предмету лізингу; розмір витрат на послуги зі
страхування предмету лізингу визначаються згідно тарифів страхових
компаній в залежності від виду предмету лізингу та набору страхових ризиків;
(2) державна реєстрація предмету лізингу; розмір витрат за реєстрацію
предмету лізингу - транспортних засобів визначається відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження
переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх
справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати
за їх надання» (із змінами та доповненнями);
(3) встановлення та моніторинг GPS- навігації та маяків (на транспортні
засоби); розмір витрат на послуги визначається відповідно до тарифів
компаній, які надають послуги із встановлення та моніторингу GPS- навігації
та маяків, та в залежності від вартості такого обладнання.
Зазначена вище інформація, а також інформація, що буде зазначена у наданому Клієнту проекті
договору про надання фінансової послуги та проектах договорів забезпечення (якщо їх укладення
передбачено умовами договору про надання фінансової послуги), дозволить Клієнту визначити
загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Клієнт, включно з податками,
за відповідну фінансову послугу.
Інформація щодо договору про надання фінансових послуг
Для всіх договорів про надання фінансових послуг, що зазначені у цьому Повідомленні:
Наявність у
Клієнта права на
відмову від
договору,
строк, протягом
якого Клієнтом
може бути
використано
право на відмову
від договору, та
умови, за яких
Клієнт може
скористатися цим
правом

Клієнт має право відмовитись від отримання фінансової послуги у будь-який
час до укладення відповідного договору з Банком.
Після підписання з Банком договору про надання фінансової послуги Клієнт
має право на відмову від договору у строки, порядку та на умовах, визначених
законодавством та/або відповідним договором.
Клієнт зобов’язаний письмово повідомити Банк про свій намір відмовитися від
договору та виконати зобов’язання, пов’язані з такою відмовою, що зазначені у
відповідному договорі
Кредитні договори, договори про надання ДО, договори факторингу, договори
про врахування векселів не передбачають право Клієнта на односторонню
відмову від договору після його укладення, проте передбачають можливість
його дострокового розірвання шляхом укладення додаткової угоди.
При цьому, договори не передбачають санкцій за неотримання Клієнтом
фінансових послуг за договором.
Договір про авалювання векселів передбачає можливість розірвання договору
внаслідок односторонньої відмови Клієнта або Банку від договору, в порядку та
на підставах, встановлених законодавством України або договором. Сторона,

яка відмовляється від договору, зобов’язана направити іншій стороні відповідне
повідомлення, і усі обов’язки сторін, що виникли на підставі договору, мають
бути виконані протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання іншою
стороною вказаного повідомлення, а якщо договором, або за взаємною згодою
сторін, або законодавством України встановлені інші строки щодо вчинення
конкретних дій – у зазначені строки.
Договір лізингу містить умову щодо права Клієнта відмовитись від договору
лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Банк
(Лізингодавця), у разі, якщо прострочення передачі Предмета лізингу з вини
Лізингодавця становить більше 30 робочих днів.
Індивідуальні умови про право Клієнта на відмову від договору, строк та
порядок такої відмови можуть бути погоджені Банком та Клієнтом під час
укладення відповідного договору.
Мінімальний
строк дії договору
(якщо
застосовується)

Не застосовується або визначається умовами договору про надання відповідної
фінансової послуги.

Наявність у
Клієнта права
розірвати чи
припинити
договір

Наявність у Клієнта права розірвати чи припинити договір про надання
фінансових послуг
Клієнт зобов’язаний письмово повідомити Банк про свій намір розірвати чи
припинити договір, укласти додаткову угоду про розірвання та виконати всі
зобов’язання за договором.
Індивідуальні умови розірвання/ припинення договору можуть бути погоджені
Банком та Клієнтом під час укладення відповідного договору.
Наявність у Клієнта права дострокового виконання зобов’язань за таким
договором, а також наслідки таких дій визначаються умовами договору
про надання відповідної фінансової послуги.
Кредитні договори передбачають, що Позичальник має право у будь-який час
без повідомлення Банку здійснювати погашення поточної заборгованості за
основною сумою кредиту, за умови, що у будь-якому випадку позичальником у
той же час будуть сплачені проценти, комісійні винагороди та штрафні санкції
за порушення виконання Боргових зобов‘язань (якщо такі порушення будуть
мати місце).
У випадку, якщо позичальник має намір здійснити дострокове погашення
заборгованості по кредиту в розмірі, що перевищує 20% від розміру діючого
ліміту фінансування, встановленого у відповідний період цим Договором,
позичальник зобов’язаний письмово повідомити про це Банк не менше, ніж за
10 (десять) банківських днів.
За іншими договорами про надання фінансових послуг відсутня заборона щодо
дострокового виконання зобов’язань за договором про надання фінансової
послуги.

Порядок внесення
змін та доповнень
до договору

Договір про надання фінансових послуг може бути змінено або доповнено за
взаємною згодою сторін. Зміни і доповнення до договору оформлюються в
письмовій формі, зокрема, шляхом:
- укладення додаткових договорів про внесення змін та доповнень до договору;
- викладення договору в новій редакції;
- обміну письмовими повідомленнями;
- акцептування Банком пропозиції Клієнта щодо зміни умов договору шляхом
виконання дій, зазначених у договорі.
Порядок внесення змін та доповнень до договорів про надання фінансових
послуг визначається умовами відповідного договору.

Зміна процентної
ставки за
договором

Збільшення Банком розміру фіксованої процентної ставки або зміна
передбаченого договором порядку розрахунку розміру змінюваної процентної
ставки за договорами про надання фінансових послуг в односторонньому
порядку заборонені.
Зміна розміру процентної ставки за такими договорами можлива за згодою
сторін шляхом внесення змін до договору у порядку, визначеному відповідним
договором.

Інформацію щодо конкретних умов відповідного договору про надання фінансової послуги та
договорів забезпечення (за наявності) Клієнт отримує від Банку в письмовій формі до їх укладення у
вигляді проектів відповідних договорів під час їх попереднього погодження.

