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КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ______
м. ______________

«__» ___________ 20____ року.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», місцезнаходження: 68003, Одеська
область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 28, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 21650966, Ліцензія НБУ №66 від
19.03.2018р. (далі – «Банк»), в особі ___________ _________________________________________, що
діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом _____________ нотаріального округу
_________ «__» __________ ______р., реєстровий №_____, з однієї сторони, та ____________
________________________________, який зареєстрований за адресою: ________________________,
паспорт:
серія
(за
наявності)
_____
№_______,
виданий
__________________
_________________________ «__»_________ _____р., реєстраційний номер облікової картки платника
податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків _____________ (далі –
«Позичальник»), з іншої сторони,
Якщо біометричний паспорт, то
___________________________________, який зареєстрований за адресою: ___________, згідно
довідки про реєстрацію місця проживання від «__» ____ 20__ року, наданої Департаментом надання
адміністративних послуг ______ міської ради, / згідно Витягу з Єдиного державного демографічного
реєстру щодо реєстрації місця проживання №____________ від «__» _____ 20__ року, наданого
_______ районним відділом у місті _________ Управління Державної міграційної служби України в
_________ області, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм №_________,
виданий «__» _____ 20__ року, дійсний до «__» _______ 20___ року, орган видачі - ____, запис
№____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків _____________, (далі – «Позичальник»), з іншої сторони,
разом іменовані – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. На умовах цього Договору Банк зобов’язується надати Позичальнику грошові кошти у вигляді
непоновлюваної кредитної лінії на суму _____________грн. (_________________________________
гривень __копійок) (далі – «Кредит»), а Позичальник зобов’язується прийняти, використати за
цільовим призначенням та повернути Банку Кредит, сплатити за користування Кредитом ___%
(_________ процентів) річних (фіксована процентна ставка) , комісії, пені і штрафи та інші платежі, що
будуть нараховані відповідно до умов цього Договору.
Видача коштів за Кредитом відбувається траншами (частинами) на підставі письмових
повідомлень (заявок) Позичальника, що є невід’ємною частиною цього Договору.
За цим Договором Позичальник має право отримувати кошти (з урахуванням умов п.2.3. цього
Договору) таким чином, щоб загальна сума отриманих коштів (траншів) за Кредитом не перевищувала
встановленої суми кредитної лінії.
1.2. Кредит надається на наступні цілі: на _________________________________.
1.3. Банк відкриває Позичальнику кредитну лінію на строк з «__» ________ _____року по «__»
_________ ____року включно.
Погашення Кредиту здійснюється відповідно до Графіку погашення, який є невід’ємною частиною
цього Договору (Додаток № 1).

Розрахунок загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за
договором про споживчий кредит зазначений у Додатку № 2 до цього Договору, що також є невід’ємною
частиною цього Договору.
1.4. У рамках цього Договору Позичальнику не надаються супровідні послуги Банку та послуги
третіх осіб.
Або
1.4. Банк надає Позичальнику послуги у порядку та на умовах, що визначені цим пунктом та
Договором.
Обов’язковою супровідною послугою Банку під час укладання Кредитного договору є відкриття та
ведення рахунку, відкритого Позичальнику з метою зарахування на нього суми наданого Кредиту.
Вартість відкриття поточного рахунку на момент укладення цього Договору складає _____________грн.
(_________________________________ гривень __копійок). Вартість інших послуг, пов’язаних з
веденням та закриттям поточного рахунку, зазначена в діючих тарифах Банку, що розміщені на сайті
Банку: www.mtb.ua.
Послугами третіх осіб, які Позичальник придбаває в межах цього Договору, є: страхування
предмета застави/іпотеки; страхування на випадок втрати працездатності та життя Позичальника;
послуги оцінювача; витрати по нотаріальному посвідченню Договору іпотеки/застави/поруки тощо
(включаючи інші витрати, пов’язані з відповідним нотаріальним посвідченням).
Інформація щодо супровідних послуг Банку та послуг третіх осіб (в тому числі їх вартість)
міститься у Додатку № 2 до цього Договору.
2. УМОВИ І ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ.
2.1. Сторони погоджуються з тим, що зобов'язання Банка надати Кредит виникає з дати, вказаної у
п. 1.3. цього Договору, а право на отримання Кредиту виникає у Позичальника виключно після надання
Банку належним чином оформленого забезпечення зобов'язань Позичальника відповідно до п. 4.1.
цього Договору та отримання Банком витягу(-ів) з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про
реєстрацію обтяження предмету застави та/або інформації з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно у паперової формі про державну реєстрацію іпотеки та про державну реєстрацію
обтяження речових прав на нерухоме майно стосовно предмета іпотеки, а також підтвердження
страхування предмета застави/іпотеки на передбачених договором(-ами) страхування та цим Договором
умовах.
Під «належним оформленням» Сторони розуміють підписання та нотаріальне посвідчення (за
згодою Сторін або відповідно до законодавства) договорів застави/іпотеки/поруки, договорів
страхування, іншу передбачену законодавством процедуру реєстрації укладених договорів/реєстрацію
застави/іпотеки/обтяження речових прав на нерухоме майно.
Банк має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку, якщо передбачене
цим Договором забезпечення зобов'язань Позичальника протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня
підписання цього Договору Банку надано не буде.
2.2. Видача Кредиту відбувається шляхом перерахування грошових коштів з позичкового рахунку
на поточний рахунок Позичальника у національній валюті України (у гривні) № ________________ у
Банку, код Банку 328168.
Позичальник підтверджує, що Банк повідомив його про умови відкриття, ведення та закриття
рахунку, відкритого Позичальнику з метою зарахування на нього суми наданого Кредиту, про тарифи та
всі суми коштів, які Позичальник має сплатити Банку за договором банківського рахунку у зв'язку з
отриманням Кредиту, його обслуговуванням і погашенням. Зазначені умови відображені в укладеному
Сторонами Договорі банківського рахунку №_____ від «__»______ ___ року. (если будет
открываться карточный счет – не обходимо указать соответствующий договор)
2.3. Позичальник повинен за один робочий день письмово повідомити Банк про необхідну йому
суму відповідного траншу Кредиту із наданням Банку усіх необхідних документів стосовно цільового
напрямку використання, оформлених відповідно до чинного законодавства України.
2.4. Погашення Кредиту, відсотків та/або комісій здійснюється Позичальником на рахунок
№2909_________ у Банку, код Банку 328168.
Позичальник зобов’язується повернути Банку Кредит, нараховані проценти та/або комісії не
пізніше кінцевого терміну, зазначеного у п. 1.3. цього Договору, згідно із Додатком №2. У разі
непогашення заборгованостей за Кредитом, нарахованими процентами та/або комісіями, у терміни,
передбачені Додатком №2, така заборгованість вважається простроченою.
Нарахування Банком процентів за користування Кредитом здійснюється, починаючи з дати
виникнення фактичної заборгованості на позичковому рахунку, до дати повного погашення Кредиту.
Проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості за Кредитом, виходячи з фактичної
кількості днів у місяці та 360 (триста шістдесят) днів у році.

2.5. Дата списання Банком сум в погашення Кредиту, процентів за користування Кредитом, комісій
тощо (у т.ч. частково дострокових): 8/18/28 (обрати необхідне) числа кожного місяця. Цим Договором
Позичальник надає Банку право на щомісячне списання платежу за Кредитом, нарахованими
процентам та/або комісіями, згідно з Додатком №2, для повернення Кредиту, процентів нарахованих за
Кредитом з рахунків Позичальника, відкритих у Банку в дату, яка вказана у цьому пункті Договору,
шляхом договірного списання відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
2.6. Позичальник сплачує Банку комісію:
а) за ____________________в розмірі ___% (__________ процента) від суми наданого Кредиту, що
сплачується у момент надання Кредиту на рахунок №________ у Банку, код Банку 328168;
б) за ____________________ в розмірі _______ грн. (________________), що сплачується
____________ на рахунок №__________у Банку, код Банку 328168 у строк ___;
в) комісію за ____________________
При несплаті комісійної винагороди у зазначені терміни, вона вважається простроченою.
2.7. У випадку, якщо дата погашення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом, комісії
відповідно до цього Договору випадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути
здійснені Позичальником у перший за ним робочий день.
2.8. Позичальник має право на дострокове (як повне, так і часткове) погашення Кредиту. При
цьому Позичальник зобов'язаний одночасно сплатити Банку усі нараховані Банком на момент
дострокового погашення Кредиту (частини Кредиту) платежі.
2.9. При надходженні коштів у рахунок оплати зобов'язань Позичальника за цим Договором
погашення зобов'язань Позичальника здійснюється у наступній черговості:
1) у першу чергу сплачуються (1)прострочена до повернення сума Кредиту, (2)прострочені
проценти за користування Кредитом (у повному обсязі);
2) у другу чергу сплачуються (1)сума Кредиту, (2) проценти за користування Кредитом;
3) у третю чергу сплачуються (1)неустойка та (2) інші платежі.
При надходженні коштів в рахунок оплати чергового платежу в сумі, що перевищує розмір
заборгованості за черговим платежем, додатна різниця між сумою коштів, що надійшли, та сумою
чергового платежу, після погашення заборгованості згідно черговості, що вказана вище у даному пункті,
спрямовується на часткове дострокове погашення заборгованості Позичальника за процентами, що
реструктуризовані, а у випадку їх відсутності - на часткове дострокове погашення строкової
заборгованості за Кредитом. Днем списання коштів з рахунку Позичальника, що надійшли у сплату
строкових платежів - є дата, що вказана в п.2.5. цього Договору. У випадку наявності простроченої
заборгованості – днем списання такої простроченої заборгованості –є день надходження коштів на
рахунок, що зазначений у п.2.4. цього Договору.
Зазначені платежі повинні бути здійснені Позичальником протягом операційного часу Банку
(до 16 годин 30 хвилин). Платежі, прийняті Банком пізніше зазначеного часу, зараховуються в
погашення заборгованості Позичальника на наступний банківський день.
2.10. Зобов'язання Позичальника за цим Договором можуть бути виконані іншою особою.
2.11. Зміна тарифів та комісій за кредитом, а також за супровідними послугами Банку чи супутніми
послугами третіх осіб, що надаються під час укладення та виконання договору відбувається шляхом
укладання додаткової угоди до Кредитного договору за взаємною згодою Сторін, яка є його невід’ємною
частиною.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.
3.1. Банк зобов’язаний:
3.1.1. Надати Позичальнику Кредит в порядку та на умовах, викладених у цьому Договорі.
3.1.2. Відкрити позичковий та інші рахунки для надання, обліку заборгованості та погашення
Кредиту відповідно до діючих в Банку правил.
3.1.3. Повідомити Позичальника протягом 10 (десяти) календарних днів з дати укладення угоди
про відступлення права вимоги за цим Кредитним договором про зміну кредитора у зобов’язанні.
3.1.4. Попередити про фіксування за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного
засобу, та у разі залучення нового кредитора або колекторської компанії, кожної безпосередньої
взаємодії з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) з Позичальником,
його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або
третіми особами, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію.
3.2. Банк має право:
3.2.1. Вимагати від Позичальника належного виконання взятих на себе зобов'язань по цьому
Договору.
3.2.2. На підставі фінансової інформації аналізувати кредитоспроможність Позичальника, за
попереднім письмовим повідомленням проводити перевірку цільового використання Кредиту, а також

фінансового стану Позичальника та стану забезпечення Кредиту, вносити пропозиції про подальші
взаємини з Позичальником.
3.2.3. Здійснювати на користь Банку договірне списання грошей із рахунків Позичальника у межах
сум, що підлягають сплаті Банку за цим Договором.
3.2.4. Відмовити у видачі Кредиту за цим Договором за наявності обставин, які явно свідчать про
те, що наданий Позичальнику Кредит своєчасно не буде повернений, а також у випадку встановлення
Національним банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими державними органами будь-яких
обмежень щодо активних операцій Банку, у разі істотної зміни кон'юнктури кредитного ринку або інших
фінансових ринків, якщо така зміна може спричинити істотне погіршення фінансового результату від
виконання кредитних операцій за цим Договором для Банку відносно очікуваного фінансового
результату на момент укладення цього Договору. Про таку відмову Банк
письмово сповіщає
Позичальника шляхом направлення листа за реквізитами Позичальника, що вказані у відповідному
розділі даного Договору.
3.2.5. Вимагати від Позичальника дострокового повернення суми Кредиту в цілому, сплати
процентів за користування Кредитом, інших платежів, що належать до сплати за цим Договором, у
випадку невиконання або неналежного виконання будь-яких зобов'язань за цим Договором або
договорами, укладеними в забезпечення зобов'язань Позичальника за цим Договором, в тому числі:
 використання Кредиту не за цільовим призначенням;
 прострочення сплати чергового платежу за Кредитом та/або процентів за користування Кредитом
щонайменше на 1 (один) календарний місяць, а за споживчим Кредитом, забезпеченим іпотекою,
та за споживчим Кредитом на придбання житла – щонайменше на 3 (три) календарні місяці;
 неподання Позичальником на вимогу Банку даних та інформації, що стосуються його фінансового
стану та стану предмета іпотеки/застави за договорами, укладеними в забезпечення зобов'язань
Позичальника, а також перешкоджання Банку в здійсненні перевірки предмета іпотеки/застави;
 ненадання Банку будь-яких документів, якщо обов'язок щодо їх надання Позичальником
передбачений цим Договором;
 погіршення фінансового стану Позичальника або стану забезпечення зобов'язань Позичальника;
 встановлення такими, що не відповідають дійсності, відомостей, які містяться у цьому Договорі, в
договорах, укладених в забезпечення зобов'язань Позичальника, або інших документах, наданих
Позичальником;
 порушення проти Позичальника кримінальної справи або справи про визнання Позичальника
недієздатним чи обмежено дієздатним або банкрутом, якщо Позичальник є фізичною особою підприємцем;
 загрози звернення стягнення на предмет іпотеки/застави за іншими зобов'язаннями Позичальника
та інших осіб;
 відмови Позичальника від обґрунтованої вимоги Банку щодо укладення/переукладення іпотечного
договору/договору застави/договорів страхування та інших, необхідність укладення яких випливає
з цього Договору;
 іншого істотного порушення умов цього Договору та договорів, укладених в забезпечення
зобов'язань Позичальника.
Виконання Позичальником вимоги Банку щодо дострокового повернення суми Кредиту, сплати
процентів за користування Кредитом, інших платежів відповідно до умов цього Договору повинно бути
здійснено Позичальником протягом тридцяти календарних, а за споживчим Кредитом, забезпеченим
іпотекою, та за споживчим Кредитом на придбання житла протягом шістдесяти календарних днів, з дати
одержання повідомлення про таку вимогу Банку.
3.2.5.1. Якщо між Банком та Позичальником та/або третіми особами укладені інші, ніж даний
Договір, договори про надання кредитів, забезпеченням за якими є майно, зазначене у п.4.1. даного
Договору, у випадку якщо погашення боргу за цим Договором або за одним з таких договорів
прострочено понад 30 календарних днів, Банк має право вимагати дострокового погашення боргу за
всіма іншими кредитами та/або його дострокове погашення за рахунок реалізації предмета застави
та/або іпотеки.
3.2.6. Банк має право стягнути з Позичальника прострочені платежі по сплаті Кредиту, процентів за
користування Кредитом, комісій, при порушенні Позичальником строків та термінів, передбачених даним
Договором.
3.2.7. Банк має право надавати Позичальнику платні консультаційні послуги з питань виконання
цього Договору.
3.2.8. Банк має право на власний розсуд, без отримання від будь-яких осіб будь-яких додаткових
погоджень, згод и т.п., здійснювати перевірку наявності і стану та вартості/оцінки майна (майнових прав),
наданих в забезпечення виконання Позичальником власних зобов'язань за цим договором. Перевірка
вартості/оцінки забезпечення здійснюється оцінювачем Банку відповідно до внутрішньобанківського
порядку оцінки забезпечення зі складанням відповідного Висновку про перевірку вартості забезпечення,

який підписується Банком (в особі представника) і Позичальником/Заставодавцем/Іпотекодавцем, та у
відповідності до умов цього Договору.
Банк має право здійснювати перевірку наявності і стану та вартості/оцінки майна, отриманого в
заставу, з такою періодичністю:
- нерухомого майна та цілісного майнового комплексу - не рідше одного разу на рік;
- товарів в обороті або в переробці - не рідше одного разу на квартал;
- майнових прав на одержання грошових коштів (виручки) за укладеними договорами про продаж
товарів/проведення робіт/надання послуг - не рідше одного разу на місяць;
- іншого майна/майнових прав - не рідше одного разу на півроку.
3.2.9. Банк має право вимагати обов’язкової переоцінки наданого в забезпечення (заставу/іпотеку)
майна в наступних випадках:
а) при зміні істотних умов цього Договору (збільшення суми Кредиту; збільшення строку Кредиту;
зменшення розміру процентів та/або комісій; зміна порядку та строків сплати Кредиту, процентів, комісій;
зміна складу забезпечення) за ініціативою Позичальника, якщо остання оцінка проводилась більш ніж 12
(дванадцять) місяців тому;
б) у випадку порушення термінів та строків погашення кредиту та/або сплати процентів більш ніж
90 (дев’яносто) днів;
в) у випадку зміни кон’юнктури ринку: не рідше одного разу на рік - для нерухомості та виробничого
обладнання, устаткування, транспортних засобів, не рідше одного разу на півроку - для іншого майна;
г) у випадку погіршення стану майна, наданого в забезпечення (заставу/іпотеку) за цим Договором.
Переоцінка здійснюється суб’єктом оціночної діяльності за узгодженням з Банком за рахунок
Позичальника або Заставодавця/Іпотекодавця за договорами забезпечення (застави/іпотеки) або
оцінювачами Банку, у відповідності до вимог процедур Банку та у відповідності до діючого
законодавства. У випадку зміни вартості наданого в забезпечення (заставу/іпотеку) майна, укладаються
відповідні додаткові угоди до договорів забезпечення (застави/іпотеки) у відповідності до діючого
законодавства.
3.2.10. Зобов'язання Банку щодо надання Позичальнику кредитних коштів за цим Договором
вважаються відкличними.
3.2.11. Банк має право без погодження та без дозволу Позичальника відступити повністю чи
частково свої права вимоги за Кредитним договором третій особі. Підписанням цього Кредитного
договору Позичальник надає свою безумовну згоду на таке відступлення права вимоги за Кредитним
договором третій особі.
Банк повідомляє Позичальника протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту укладення
угоди про відступлення права вимоги за цим Кредитним договором про зміну кредитора у зобов’язанні.
Зазначене повідомлення про відступлення права вимоги надсилається у письмовому вигляді шляхом
відправлення рекомендованого листа за адресою реєстрації Позичальника. Сторони домовились, що
Позичальник вважається належним чином повідомлений про відступлення права вимоги за цим
Договором з моменту надходження зазначеного повідомлення до відділення поштового зв’язку для
подальшої відправки за адресою реєстрації Позичальника.
3.2.12. Банк (а при зміні кредитора у зобов'язанні - інший законний кредитор) має право, а
Позичальник надає згоду на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій
інформації про особу-Позичальника, а також інших відомостей, які будуть надані до Бюро на підставі
укладеного договору з метою формування та ведення кредитної історії, як майбутнього суб'єкта
кредитної історії, яка в себе включає: інформацію про Позичальника, як суб'єкта кредитної історії;
інформацію щодо виконання договорів, дія яких припинена виконанням зобов'язань; інформацію щодо
чинних договорів укладених раніше; інформацію щодо цього Договору, інформацію, яка внесена до
анкети з метою отримання нового кредиту; інформації щодо укладення нового договору.
3.2.13. Банк, новий кредитор має права залучати колекторську компанію до врегулювання
простроченої заборгованості.
3.2.14. Банк, новий кредитор, колекторська компанія має право звертатися до третіх осіб у порядку
та на умовах, передбачених Законом «Про споживче кредитування», з метою інформування про
необхідність виконання Позичальником зобов’язань за цим договором.
3.3. Позичальник зобов’язаний:
3.3.1. До отримання Кредиту або будь-якої його частини надати Банку належне забезпечення
виконання зобов'язань за цим Договором, а також інші документи відповідно до п.п. 2.1., 2.3., 3.3.6., 4.1.,
з урахуванням умов п. 2.1., цього Договору.
3.3.2. Належним чином виконувати взяті на себе зобов'язання за цим Договором, використати
Кредит на цілі, передбачені в п. 1.2 цього Договору.

3.3.3. Протягом усього строку дії даного Договору надавати в Банк щорічно, але не пізніше 20
(двадцяти) календарних днів до закінчення чергового річного періоду дії Кредитного договору, наступні
документи:
 заповнену власноручно й підписану Позичальником Анкету, за формою встановленою Банком (для
підтвердження актуальності даних по позичальнику/чоловіку/дружині/поручителям);
 довідку з місця роботи Позичальника, засвідчену бухгалтерією та керівником підприємства роботодавця, що підтверджує займану Позичальником посаду й отримувану заробітну плату за
останні 6 (шість) календарних місяців;
 документи, які підтверджують інші доходи Позичальника та/або чоловіка/дружини Позичальника
(при наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч. податкова декларація/декларація про
доходи на останню звітну дату;
 податкова декларація/звіти про прибутки підприємця - фізичної особи за 4 (чотири) останні
квартали (для фізичних осіб - підприємців);
 довідки банків про заборгованість по кредитах, Копії кредитних договорів та договорів
забезпечення/застави, іпотеки ( при наявності діючих кредитів в інших банках,
 інші документи, які будуть необхідні Банку для проведення щорічної оцінки фінансового стану
Позичальника.
Зазначені документи, повинні бути оформлені відповідно до діючого законодавства України й
надаватися у формі, що влаштовує Банк. У випадку виникнення прострочених зобов'язань Позичальник
зобов'язаний надати в Банк документи, зазначені вище не пізніше 1 (одного) місяця з дати виникнення
простроченого зобов'язання протягом всього періоду несвоєчасного погашення заборгованості –
щоквартально.
Надавати на першу вимогу Банку документи, що підтверджують: стан предмету іпотеки/застави;
фінансовий стан Позичальника; документи щодо цільового використання Кредиту (платіжні документи,
цивільні угоди, будівельні кошториси, та ін.).
3.3.4. У триденний строк письмово повідомити Банк про зміну реєстрації та/або місця постійного
проживання, зміну місця працевлаштування, прізвища, імені, по батькові та інших обставин, що можуть
вплинути на виконання зобов'язань за цим Договором та надати відповідні документи, які підтверджують
зміни.
3.3.5. До повного погашення всіх зобов'язань за цим Договором:
 попередньо письмово погоджувати з Банком одержання кредитів, позик в інших фінансових
установах, надання поруки (в тому числі майнової) в забезпечення зобов’язань третіх осіб;
 негайно повідомляти Банк про обставини, що свідчать про наявність прав і вимог третіх осіб на
предмет іпотеки/застави;
 не перешкоджати представникам Банку при проведенні перевірки цільового використання кредиту,
предмета іпотеки/застави, тощо.
3.3.6. Застрахувати в одній з узгоджених Банком страхових компаній предмет іпотеки/застави,
випадок втрати працездатності та життя Позичальника. Перелік страхових компаній розміщено на
офіційному сайті Банку http://mtb.ua/ в розділі: Індивідуальним клієнтам \ Кредити \ Корисна інформація \
Страхові компанії. Страхування предмета забезпечення за цим Договором здійснити на таких умовах:
 строк страхування - на весь строк дії цього Договору з обов'язковою щорічною сплатою страхових
внесків, що підтверджується відповідними платіжними документами;
 виплата страхового відшкодування відповідно до договору страхування на користь Банку
(Вигодонабувачем за договором страхування є Банк);
 письмове узгодження з Банком договорів страхування (у тому числі вибору страховика, переліку
страхових ризиків);
 пред'явлення Банку оригіналів укладених договорів страхування та документів, які підтверджують
сплату страхових платежів.
У разі порушення Позичальником обов'язку щодо страхування предмету іпотеки/застави або щодо
внесення чергових страхових внесків Банк має право вимагати від Позичальника дострокового
виконання зобов'язань за цим Договором, а в разі їх невиконання - звернути стягнення на предмет
іпотеки/застави, або вжити заходів для страхування предмета іпотеки/застави у власних інтересах та за
власний кошт. В останньому випадку Позичальник зобов'язаний негайно на вимогу Банку відшкодувати
останньому всі витрати, понесені у зв'язку з вжиттям заходів щодо страхування.
3.3.7. Не вчиняти дій, які можуть призвести до невиконання своїх зобов'язань за цим Договором
або за договорами, укладеними в забезпечення зобов'язань Позичальника за цим Договором.
3.3.8. У випадку зниження вартості наданого забезпечення, на вимогу Банку (у строк до 30
(тридцяти) календарних днів з дати отримання вимоги), надати додаткове забезпечення, що
задовольняє Банк. Вартість забезпечення протягом чинності Кредитного договору визначається до
діючого у Банку порядку оцінки забезпечення та у відповідності до п. 3.2.9. цього Договору.
3.3.9. Замінити повністю предмет застави/іпотеки у разі його знищення або значного пошкодження.

3.3.10. Негайно письмово повідомити Банк про наявність рішень суду про стягнення з
Позичальника грошових коштів або про звернення стягнення на його майно (або про відкриття судової
справи, що може призвести до таких самих наслідків), а також інших обставин, що свідчать про те, що
наданий Позичальнику Кредит вчасно не буде повернутий.
3.3.11. Позичальник зобов’язується здійснити переоцінку наданого в забезпечення
(заставу/іпотеку) майна у випадках та на умовах, зазначених у п. 3.2.9. цього Договору та надати Банку
Звіт про оцінку (при здійсненні переоцінки незалежною оціночною компанією).
3.3.12. Позичальник зобов’язаний забезпечити отримання згоди третіх осіб на обробку їхніх
персональних даних до передачі таких персональних даних Банку, новому кредитору, колекторській
компанії.
3.4. Позичальник має право:
3.4.1. Одержувати безоплатно, на вимогу Позичальника, але не частіше одного разу на місяць від
Банку інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку,
виписку з рахунків щодо погашення заборгованості, зокрема інформацію про платежі за цим Договором,
які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум.
3.4.2. Порушувати перед Банком питання про перенесення строку погашення Кредиту у разі
виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин.
3.4.3. Здійснити дострокове погашення Кредиту, у тому числі шляхом збільшення суми
періодичних виплат.
3.5. Позичальник не вправі вимагати видачі Кредиту у випадку настання подій, зазначених у п.п.
3.2.4, 3.2.5 цього Договору, а також у випадку невиконання зобов'язань, зазначених у п. 3.3.1 цього
Договору.
3.6. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення цього Договору
відмовитися від цього Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових
коштів.
3.6.1. Про намір відмовитися від цього Договору Позичальник повідомляє Банк у письмовій формі
(у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових
підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством)
до закінчення строку,вказаного у п 3.6. цього Договору.
3.6.2. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально
або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
3.6.3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від
цього Договору Позичальник зобов’язаний 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 у п. 1.1. цього Договору.
3.6.4. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього
Договору.
3.6.5. Відмова від цього Договору є підставою для припинення договору щодо супровідних послуг
(в тому числі особистого страхування), що були визначені як обов'язкові для отримання Кредиту,
укладених Позичальником.
Банк (якщо це встановлено Договором публічної пропозиції) або третя сторона зобов'язані
повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі супровідні послуги, не пізніш як протягом 14
календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від цього Кредитного договору,
якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Позичальника від Кредитного договору.
Право на відмову від Кредитного договору не застосовується якщо:
- виконання зобов'язань за Кредитним договором забезпечено шляхом укладення нотаріально
посвідчених договорів (правочинів);
- Кредит надано на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку
відмови від Кредитного договору, визначеного цим пунктом.
3.7. Позичальник має право звернутися в Банк із зверненням відповідно до положень Закону
України «Про звернення громадян». Банк розглядає звернення Позичальника відповідно до Порядку
розгляду
звернень
клієнтів
в
ПАТ
"МТБ
БАНК",
розміщеному
за
посиланням:
https://mtb.ua/Appeals-Citizens. Позичальник має право звернутися до Національного банку України перелік контактних даних розміщено в розділі "Звернення громадян" на сторінці офіційного
Інтернет - представництва Національного банку України (https://bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-2).
3.8. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг Позичальник має право звернутись до
Банку, в порядку, передбаченому попереднім пунктом, до Національного банку України або до суду.
3.9. Позичальник має право на звернення 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 споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА.
4.1. Виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором забезпечується:
 заставою/іпотекою ___________________, що належать на праві власності ____________;
 порукою фізичної/юридичної особи: ___________________, зареєстрований за адресою/
місцезнаходження якої: _____________; паспорт _________, виданий _________, реєстраційний
номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
/ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань ________. (вибрати необхідне – поруку ФО або ЮО)
4.2. За виконання зобов'язань за цим Договором Позичальник відповідає також всім належним
йому майном і коштами, на які може бути звернене стягнення в порядку, встановленому чинним
законодавством України.
4.3. Якщо майно, зазначене у п. 4.1. цього Договору, є забезпеченням зобов`язань Позичальника
та/або третіх осіб перед Банком також за іншими, ніж даний Договір, договорами про надання кредитів
Позичальнику та/або третіми особам, то у випадку невиконання Позичальником та/або третіми особами
умов даного Договору або одного з вказаних договорів, Банк має право на дострокове стягнення боргу
за всіма іншими договорами про надання кредитів Позичальнику (та/або третім особам) та/або на
дострокове погашення боргу за рахунок реалізації предмета застави та/або іпотеки.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
5.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором
Сторони несуть відповідальність в порядку та на умовах, у відповідності до чинного законодавства
України та цього Договору.
5.1.1. Сторона договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за
порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або
форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою
палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.
5.2. При порушенні Позичальником будь-яких термінів та строків повернення Кредиту (в тому
числі, при порушенні термінів, передбачених графіком погашення, або при порушенні строку/терміну
дострокового повернення Кредиту на вимогу Банку), несвоєчасної сплати процентів та комісій за
користування Кредитом - Позичальник сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несплаченого
платежу, за кожний день прострочення.
5.2.1. Крім того, Сторони домовились, що з моменту настання будь якої з наступних подій:
- пред’явлення Банком вимоги про дострокове повернення Кредиту на підставах, передбачених
цим Договором або законом, та/або
- звернення Банку з позовом про стягнення Кредиту (в тому числі і дострокове), на підставах,
передбачених цим Договором або законом, у тому числі, шляхом звернення стягнення на заставлене
майно; та/або
- закінчення строків/термінів кредитування, передбачених умовами Кредитного договору за умови
наявності простроченої заборгованості за Кредитом, процентами за користування Кредитом, комісіями,
передбаченими цим Договором,
вся заборгованість Позичальника за Кредитом, процентами за користування Кредитом, комісіями,
передбаченими цим Договором, вважається простроченою і Позичальник зобов’язаний повернути таку
заборгованість в повному розмірі та сплатити на користь Банку платежі згідно ч.2. ст. 625 Цивільного
кодексу України, які дорівнюють ___ % (________ процентів) річних. (Указывается максимальная
ставка по КД)
5.2.2. Сторони визначили, що платежі, передбачені п. 5.2.1. Договору, згідно з ч. 2. ст. 625
Цивільного кодексу України – це плата Позичальника Банку за порушення ним грошового зобов’язання,
розрахована за домовленістю Сторін у процентах річних від суми простроченої заборгованості за
Кредитом, процентами за користування Кредитом, комісіями, передбаченими цим Договором, розмір
яких у відповідності до ч.2. ст. 625 Цивільного кодексу України встановлюється договором та підлягає
сплаті за весь період прострочення.
5.2.3. Сторони визначили, що днем початку нарахування процентів, передбачених п. 5.2.1.
Договору, є:
5.2.3.1. закінчення строку кредитування – наступний календарний день після кінцевої дати строку
кредитування визначеної Кредитним договором;
5.2.3.2. пред’явлення Банком вимоги про повернення Кредиту (в тому числі і дострокове) на
підставах, передбачених цим Договором або законом, – дата зазначена в такому письмовому

повідомленні Банку;
5.2.3.3. звернення Банку з позовом про стягнення Кредиту (в тому числі і дострокове), на
підставах, передбачених цим Договором або законом, у тому числі, шляхом звернення стягнення на
заставлене майно – наступний календарний день за днем подання позову до суду.
5.2.4. При розрахунку розміру платежу Позичальника на користь Банку згідно п.5.2.1. цього
Договору використовується метод «факт/360», враховуючи день початку нарахування процентів,
передбачених п. 5.2.1. Договору, та не враховуючи день, коли прострочена заборгованість
Позичальника щодо погашення суми Кредиту була повністю погашена.
5.3. Позичальник сплачує Банку штраф у розмірі 25,0% (Двадцять п’ять процентів) від суми
Кредиту, використаної Позичальником не за цільовим призначенням, передбаченим п. 1.2. цього
Договору.
5.4. При порушенні зобов'язання, передбаченого п.3.3.3. цього Договору, Позичальник сплачує на
першу вимогу Банку штраф у розмірі 0,1% (Нуль цілих одна десята процента) від суми залишку
заборгованості за Кредитом.
5.5. При порушенні Позичальником передбаченого п. 3.3.5. цього Договору зобов'язання щодо
погодження з Банком одержання кредитів в інших фінансових установах, Банк має право нарахувати, а
Позичальник зобов'язаний сплатити на першу вимогу Банку штраф у розмірі 1,0% (Один процент) від
суми Кредиту, наданого Позичальнику Банком у відповідності до п.1.1. даного Договору, за кожний
випадок порушення.
5.6. При порушенні зобов'язання, передбаченого п. 3.3.8. цього Договору, Позичальник сплачує на
першу вимогу Банку штраф у розмірі 0,1% (Нуль цілих одна десята процента) від наданого Банком
Кредиту за кожен місяць прострочення.
5.7. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником
за цим Договором, не може перевищувати половини суми Кредиту, одержаної Позичальником за цим
Договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін
5.8. Пеня та всі штрафи, зазначені у п.п. 5.2. – 5.7. цього Договору, сплачуються Позичальником на
рахунок № _________ у Банку, код Банку 328168.
5.9. На підставі статті 259 Цивільного кодексу України та у відповідності з цим Договором Сторони
досягли домовленості про те, що позовна давність за вимогами Банку про стягнення Кредиту, процентів
за користування Кредитом, комісій та неустойки (пені, штрафів) за цим Договором встановлюється
тривалістю 3 (три) роки.
5.10. Банк не несе відповідальності за ненадання Кредиту у випадках:
 неодержання від Позичальника документів на надання кредитних коштів, як це передбачено п. 2.3.
цього Договору;
 при невиконанні Позичальником зобов'язання, передбаченого п. 3.3.1. цього Договору;
 при настанні будь-якої з подій, зазначених у п.п. 3.2.4., 3.2.5. цього Договору.
6. ВРЕГУЛЯВАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ.
6.1. Банк має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості за цим Договором та
Заявою про приєднання Колекторську компанію. У разі набуття Новим кредитором права вимоги за цим
Договором та Заявою про приєднання до нього переходить також і право, вказане у цьому пункті
Договору.
6.2. У разі відступлення Банком права вимоги за цим Договором та Заявою про приєднання
Новому кредитору або залучення Колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості,
Банк зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за цим Договором та
Заявою про приєднання Новому кредитору або залучення Колекторської компанії до врегулювання
простроченої заборгованості повідомити Позичальника про такий факт та про передачу персональних
даних Позичальника, 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). Зазначений обов'язок зберігається за Новим кредитором
у разі подальшого відступлення права вимоги за цим Договором та Заявою про приєднання.
6.3. Вказане у пункті 6.2. цього Договору повідомлення може здійснюватися виключно шляхом:
1) безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі). Проведення
особистих зустрічей можливе виключно з 9 до 19 години, за умови що Позичальник не заперечує проти
проведення з ним зустрічі та попередньо надав згоду на особисту зустріч під час телефонної розмови
або окрему письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають обов'язковому попередньому
узгодженню;
2) надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому
числі без залучення працівника Банку, Нового кредитора або Колекторської компанії, шляхом
використання програмного забезпечення або технологій;

3) надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання чи
перебування або за місцем роботи фізичної особи - Позичальника.
6.4. У разі відступлення Банком права вимоги за цим Договором та Заявою про приєднання до
Нового кредитора переходять передбачені цим Договором, Заявою про приєднання та законодавством
України зобов’язання Банку, як кредитодавця, зокрема щодо взаємодії із Позичальником при
врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).
6.5. Позичальник має право на звернення 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 споживачами 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.
6.6. При врегулюванні простроченої заборгованості за цим Договором та Заявою про приєднання
взаємодія Банку, Нового кредитора, Колекторської компанії із Позичальником, його Близькими особами,
представником, спадкоємцем Позичальника або іншими третіми особами, які надали згоду на таку
взаємодію, здійснюється відповідно до умов цього Договору, Заяви про приєднання та законодавства
України.
6.7. Банк на вимогу Позичальника, його Близьких осіб, представника, спадкоємця Позичальника,
зобов'язаний протягом семи робочих днів після першої взаємодії при врегулюванні простроченої
заборгованості (якщо інший строк не встановлено законом) надати документи, що підтверджують
інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування
кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням
кредиту), розмір неустойки та інших платежів, що стягуються при невиконанні зобов'язання за цим
Договором та Заявою про приєднання або відповідно до закону, особисто або шляхом направлення
листа на зазначену в Заяві про приєднання адресу (електронну або поштову).
6.8. Банк, Новий кредитор, Колекторська компанія має право для донесення до Позичальника
інформації про необхідність виконання зобов'язань за цим Договором та Заявою про приєднання при
врегулюванні простроченої заборгованості взаємодіяти з третіми особами, персональні дані яких
передані Банку, Новому кредитору, Колекторській компанії Позичальником у процесі укладення,
виконання та припинення цього Договору та Заяви про приєднання.
Позичальник зобов’язаний отримати згоду третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до
передачі таких персональних даних Банку, Новому кредитору, Колекторській компанії.
Форма інформаційного повідомлення, за допомогою якої Позичальник зобов’язаний здійснити передачу
персональних даних третіх осіб при укладенні цього Договору та Заяви про приєднання, повинна
містити повідомлення про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального
кодексу України, за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної
інформації про третіх осіб.
7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ.
7.1. Спірні питання за цим Договором Сторони врегулюють за взаємною згодою.
7.2. При недосягненні згоди між Сторонами за цим договором, спір, без додержання досудового
порядку врегулювання, передається в суд для вирішення відповідно до чинного законодавства України.
8. ДОГОВІРНЕ СПИСАННЯ.
8.1 На підставі статті 1071 Цивільного кодексу України, статті 26 Закону України «Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні» цим Договором Позичальник уповноважує та доручає Банку
здійснювати договірне списання коштів з усіх поточних рахунків Позичальника, в тому числі поточних
рахунків Позичальника, операції за якими здійснюються за допомогою спеціального платіжного засобу,
відкритих в Банку та/або тих, що будуть відкриті в Банку після укладення цього Договору і направляти їх
на виконання грошових зобов’язань Позичальника за цим Договором.
8.2. Договірне списання здійснюється Банком у межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим
Договором, у тому числі:
 коштів, що підлягають сплаті Позичальником на користь Банку за цим Договором (в тому числі,
при порушенні термінів, передбачених цим Договором, або при порушенні строку/терміну
дострокового повернення Кредиту на вимогу Банку);
 коштів простроченої суми Кредиту та прострочених процентів за його користування, комісії;
 коштів в сумі неустойки (штрафу, пені) відповідно до цього Договору, які Позичальник зобов'язаний
сплатити Банку за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору;

коштів, сплачених Банком, для страхування предмета іпотеки/застави у власних інтересах та за
власний кошт у разі порушення Позичальником обов’язку щодо страхування предмета
застави/іпотеки або щодо внесення чергових страхових платежів.

8.3. Право договірного списання Банк може використати в разі настання строку платежу за цим
Договором, або прострочення Позичальником цього строку.
8.4. Для здійснення договірного списання Банк оформляє меморіальний ордер, в реквізиті
«Призначення платежу» якого зазначає номер, дату та пункти 8.1., 8.2., 8.3. цього Договору.
9. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОЗИЧАЛЬНИКА.
9.1. Підписуючи цей Договір, Позичальник надає офіційну письмову згоду Банку (а при зміні
кредитора у зобов’язанні - іншим законним кредиторам) на збір, зберігання, використання та поширення
через Бюро кредитних історій (далі – «Бюро») інформації щодо Позичальника (в тому числі - інформації,
яка міститься в державних реєстрах, інших базах даних публічного користування, відкритих для
загального користування джерел).
Позичальник підтверджує, що Банк повідомив його про назви та адреси Бюро, до яких буде надана
інформація щодо нього (назви та адреси Бюро містяться в окремому документі – Заяві-Згоді).
9.2. Позичальник погоджується з тим, що Банк має право звертатися до третіх осіб за
інформацією, яка стосується фінансового стану Позичальника, а також доводити до відома третіх осіб
інформацію про заборгованість та стан забезпечення зобов’язань Позичальника за цим Договором, у
тому числі при укладені правочинів з третіми особами та/або здійснення дій щодо врегулювання боргу,
при захисті прав Банку в суді, органах внутрішніх справ, прокуратури, в інших компетентних органах.
Банк здійснює збереження банківської таємниці у відповідності до законодавства України. За
неправомірне розголошення банківської таємниці винна особа несе відповідальність відповідно до
законодавства України.
9.3. Своїм підписом під цим Договором Позичальник надає згоду на розкриття Банком будь-якої
інформації щодо умов цього Договору та стану його виконання (а також про наявність (відсутність) i стан
предмету застави/іпотеки, що наданий в забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором), та при
врегулюванні простроченої заборгованості наступним особам:
1) акціонеру Банку, якій володіє істотною/суттєвою участю у Банку;
2) страховій компанії, з якою Позичальником та/або майновим поручителем по зобов'язаннях
Позичальників за цим Договором (заставодавцем / іпотекодавцем) буде укладено договір/договори
страхування, зазначені у п. 3.3.6. цього Договору;
3) представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім
особам, взаємодія з якими передбачена цим договором, та які надали згоду на таку взаємодію.
9.4. Своїм підписом під цим Договором Позичальник надає Банку письмову згоду на здійснення
обробки персональних даних, які є банківською таємницею, для здійснення повноважень Банка.
9.5. Банк несе відповідальність за порушення прав Позичальника у сфері захисту персональних
даних згідно Закону.
9.6. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує отримання від Банку інформації,
зазначеної в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг», до укладення цього Договору.
9.7. Позичальник проінформований Банком про те, що Позичальник повідомляє пов'язаних з
Позичальником осіб про передачу Банком даних стосовно них до Кредитного реєстру. Позичальник має
право отримати на безоплатній основі у Банку інформацію щодо того, яка інформація стосовно інших
пов'язаних з Позичальником осіб була передана Банком до Кредитного реєстру. Позичальник та інші
особи, інформація стосовно яких міститься у Кредитному реєстрі, мають право доступу до даних про
себе та до відомостей щодо запитів на отримання таких даних стосовно них у порядку, визначеному
законодавством про захист персональних даних та нормативно-правовими актами Національного банку
України. Національний банк України зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання заяви
заявника безоплатно надати йому інформацію з Кредитного реєстру або повідомити про відсутність у
Кредитному реєстрі інформації стосовно нього у визначеному нормативно-правовими актами
Національного банку України порядку.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
10.1. Цей Договір набирає сили з моменту його підписання обома Сторонами та діє до повного
виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, про що Сторони укладають окрему відповідну угоду
про виконання зобов`язань за Кредитним договором, що є невід`ємною частиною даного Договору. Не
укладення вказаної угоди про виконання з вини Позичальника, не вважається простроченням Банку та
не тягне за собою настання негативних правових наслідків для Банку.
10.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Зміни та
доповнення до цього Договору викладаються в письмовій формі та набувають чинності з моменту їх
підписання.
Зміна процентної ставки, передбаченої цим Договором, або інших платежів за послуги Банку,
включених до загальних витрат за споживчим кредитом відбувається шляхом укладання додаткової

угоди до Кредитного договору за взаємною згодою Сторін, яка є його невід’ємною частиною.
10.3. У випадках, встановлених цим Договором, він може бути змінений або розірваний в
односторонньому порядку.
10.3.1. Цей Договір не може бути змінений або розірваний Позичальником в односторонньому
порядку у зв’язку з істотною зміною обставин, якими він керувався при укладанні цього Договору.
10.4. Своїм підписом під цим Договором Позичальник підтверджує, що відповідно до Закону
України «Про споживче кредитування» Банк повідомив Позичальнику у письмовій формі інформацію,
передбачену вказаним Законом.
10.4.1. Позичальник підтверджує, що всі умови цього Договору йому зрозуміли, що він в змозі
виконати прийняті на себе зобов'язання.
10.4.2. Позичальник підтверджує, що передача Банком інформації про прострочену заборгованість
його представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям та близьким особам – є
власним волевиявленням.
10.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.
10.6. Сторони погодились, що у разі зміни найменування, рахунків, валюти рахунків, коду Банку,
місцезнаходження Банку (ЦВ / Відділення) останній зобов’язується письмово повідомити Позичальника
про зазначені зміни, при цьому, додаткова угода до цього Договору відносно зазначених змін Сторонами
не укладається.
10.7. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору,
повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони
надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін.
10.8. Банк є платником податку на прибуток на загальних підставах згідно чинного законодавства
України.
10.9. Цей Договір складений у 2-х (двох) оригінальних примірниках (один примірник для
Позичальника, другий для Банку), що мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом.
Або
10.9. Цей Договір складений у 3-х (трьох) оригінальних примірниках (один примірник для
Позичальника, другий для Банку, третій для нотаріуса, який посвідчить договір застави/іпотеки), що
мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом.
Додатки:
1) Додаток 1 до Кредитного договору (Графік погашення Кредиту);
2) Додаток № 2 до Кредитного договору (Розрахунок загальної вартості кредиту для споживача
та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит).
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

БАНК:
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК»,
68003,
Одеська
обл.,
м.
Чорноморськ, проспект Миру, 28,
код ЄДРПОУ 21650966, Код Банку
328168,
IBAN:
UA063000010000032007103401026
в Національному банку України
код Банку 300001
Ліцензія НБУ №66 від 19.03.2018р.
Реквізити ЦВ:___________________
______________________
____________
М.П.

ПОЗИЧАЛЬНИК:
_______________________________(ПІБ),
зареєстрований(на) за адресою:
____________________, паспорт: серія (за
наявності) ____ №________,
виданий____________________ реєстраційний
номер облікової картки платника податків з
Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків _________
Якщо біометричний паспорт
___________________________________,
який зареєстрований за адресою: ___________,
згідно довідки про реєстрацію місця проживання
від «__» ____ 20__ року, наданої Департаментом
надання адміністративних послуг ______ міської
ради, / згідно Витягу з Єдиного державного
демографічного реєстру щодо реєстрації місця
проживання №____________ від «__» _____ 20__
року, наданого _______ районним відділом у місті
_________ Управління Державної міграційної
служби України в _________ області, паспорт
громадянина України з безконтактним
електронним носієм №_________, виданий «__»
_____ 20__ року, дійсний до «__» _______ 20___
року, орган видачі - ____, запис №____________,
реєстраційний номер облікової картки платника
податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків _____________
___________________________________

Я, ______________________________(ПІБ), Позичальник за Кредитним договором №_____ від
«__»__________р. цим підписом підтверджую отримання особисто одного примірника оригіналу, у
вигляді паперового документа, цього Договору.
«___»______ _____р. ___________________(підпис)_________________________________(П.І.Б.)
ЗГОДА.
Я,
_______________________________(ПІБ),
зареєстрований(на)
за
адресою:
____________________, паспорт: серія (за наявності) ____ №________, виданий____________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків _________ , даю свою згоду на отримання Кредиту моїм чоловіком (моєю
дружиною)_____________________________(ПІБ) та укладення цього Договору на зазначених вище
умовах, а також на укладення усіх додаткових угод до цього Договору, які будуть/можуть бути укладені у
майбутньому.
Якщо біометричний паспорт (чоловіка/ дружини), то:
Я, _______________________________ (ПІБ), зареєстрований(на)за адресою: ___________, згідно
довідки про реєстрацію місця проживання від «__» ____ 20__ року, наданої Департаментом надання
адміністративних послуг ______ міської ради, / згідно Витягу з Єдиного державного демографічного
реєстру щодо реєстрації місця проживання №____________ від «__» _____ 20__ року, наданого
_______ районним відділом у місті _________ Управління Державної міграційної служби України в
_________ області, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм №_________,
виданий «__» _____ 20__ року, дійсний до «__» _______ 20___ року, орган видачі - ____, запис
№____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків _____________, даю свою згоду на отримання Кредиту моїм
чоловіком (моєю дружиною)_____________________________(ПІБ) та укладення цього Договору на
зазначених вище умовах, а також на укладення усіх додаткових угод до цього Договору, які
будуть/можуть бути укладені у майбутньому.
«___»______ _____р. ___________________(підпис)_________________________________(П.І.Б.)
Або, якщо проживання однією сім’єю:

ЗГОДА.
Я,
_______________________________(ПІБ),
зареєстрований(на)
за
адресою:
____________________, паспорт: серія (за наявності) ____ №________, виданий____________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків _________ , проживаю однією сім’єю з ____________________________(ПІБ), що
зареєстрований(на) за адресою: ____________________, паспорт: серія (за наявності) ____
№________, виданий____________________ реєстраційний номер облікової картки платника податків з
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків _________ , даю свою згоду на отримання ним
(нею) Кредиту та укладення цього Договору на зазначених вище умовах, а також на укладення усіх
додаткових угод до цього Договору, які будуть/можуть бути укладені у майбутньому.
Якщо біометричний паспорт, осіб що проживають однією сім’єю, то:
Я, _______________________________ (ПІБ), зареєстрований(на)за адресою: ___________, згідно
довідки про реєстрацію місця проживання від «__» ____ 20__ року, наданої Департаментом надання
адміністративних послуг ______ міської ради, / згідно Витягу з Єдиного державного демографічного
реєстру щодо реєстрації місця проживання №____________ від «__» _____ 20__ року, наданого
_______ районним відділом у місті _________ Управління Державної міграційної служби України в
_________ області, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм №_________,
виданий «__» _____ 20__ року, дійсний до «__» _______ 20___ року, орган видачі - ____, запис
№____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру
фізичних
осіб
платників
податків
_____________,
проживаю
однією
сім’єю
з
____________________________(ПІБ), що зареєстрований(на) за адресою: ____________________,
паспорт: серія (за наявності) ____ №________, виданий____________________ реєстраційний номер
облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків _________ ,
даю свою згоду на отримання ним (нею) Кредиту та укладення цього Договору на зазначених вище
умовах, а також на укладення усіх додаткових угод до цього Договору, які будуть/можуть бути укладені у
майбутньому.
«___»______ _____р. ___________________(підпис)_________________________________(П.І.Б.)
Або, якщо особи не перебувають у зареєстрованому шлюбі та фактичних шлюбних відносинах:
ЗАЯВА.
Я,
_______________________________(ПІБ),
зареєстрований(на)
за
адресою:
______________________________________, паспорт: серія (за наявності)
____ №________,
виданий____________________ реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків _________ заявляю, що на момент укладення цього Договору
не перебуваю у зареєстрованому шлюбі та фактичних шлюбних відносинах.
Якщо біометричний паспорт, осіб що не перебувають у зареєстрованому шлюбі та
фактичних шлюбних відносинах:
Я, _______________________________ (ПІБ), зареєстрований(на)за адресою: ___________, згідно
довідки про реєстрацію місця проживання від «__» ____ 20__ року, наданої Департаментом надання
адміністративних послуг ______ міської ради, / згідно Витягу з Єдиного державного демографічного
реєстру щодо реєстрації місця проживання №____________ від «__» _____ 20__ року, наданого
_______ районним відділом у місті _________ Управління Державної міграційної служби України в
_________ області, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм №_________,
виданий «__» _____ 20__ року, дійсний до «__» _______ 20___ року, орган видачі - ____, запис
№____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків _____________, заявляю, що на момент укладення цього Договору не
перебуваю у зареєстрованому шлюбі та фактичних шлюбних відносинах.
«___»______ _____р. ___________________(підпис)_________________________________(П.І.Б.)
Цей документ підписаний в присутності відповідального працівника ПАТ «МТБ БАНК»
________________________(підпис)_________________________________(посада, П.І.Б.)

Додаток №1
до Кредитного договору №__________________ від «__» ___________ 20__ року.
ГРАФІК ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ
м. ___________________
Позичальник
Сума Кредиту

«__» ________ 20__ року.

Фіксована процентна ставка
Рахунок (-ки) для зарахування
коштів, спрямованих на погашення
заборгованості

_______________ грн. (______________ гривень __
копійок)
___% (__________________ процентів) річних
№ 2909________________ /
UA_______________________________

Дата погашення
Кредиту

Сума Кредиту до сплати,
грн.

Усього
Даний додаток є невід'ємною частиною Кредитного договору №__________ від «__» _________
20__ року.
БАНК:
______________________
___________
М.П.

ПОЗИЧАЛЬНИК:
_____________________
___________________

Цей документ підписаний в присутності відповідального працівника ПАТ "МТБ БАНК"
________________________(підпис)_________________________________(посада, П.І.Б.)

