Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі - Банк) повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) відкриття та
комплексного розрахунково – касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в
АТ «УКРСИББАНК», які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних
стендах у приміщеннях установ Банку та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р. з
усіма наступними змінами та доповненнями, надалі - Правила, наступних змін, а саме:
1.Викласти
термін
«Зарплатний
картковий
рахунок»
Розділу
«ТЕРМІНИ,
ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ:» Правил в наступній редакції:
«Зарплатний картковий рахунок» – картковий рахунок, що відкритий Клієнту та обслуговується в Банку в
рамках зарплатного проекту та з якого в рамках продукту «Кредитна картка з пільговим періодом» або
«кредит «плати частинами» відбувається договірне списання суми обов’язкового мінімального платежу у
строки та на умовах, визначених цими Правилами;»

2. Доповнити Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ:» Правил термінами
«Партнер Банку» та «Торгова організація» в наступній редакції:
«Партнер Банку» – суб’єкт господарювання, з яким Банк уклав договір про співробітництво, що
передбачає взаємодію сторін по продажу товарів торгової організації за кредитні кошти Банку.
«Торгова організація» - суб’єкт господарювання, в тому числі Партнер Банку, що здійснює продаж товарів
та, у мережі терміналів якого Клієнти Банку можуть розрахуватись за товар з використанням картки за
рахунок коштів, отриманих Клієнтом у «кредит «плати частинами».
3. Викласти п. 2.6.4.1. Правил в наступній редакції:
«2.6.4.1. Після закінчення попереднього строку дії ліміту овердрафту Банк має право самостійно встановити
Клієнту ліміт овердрафту на строк 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів.»

4. Викласти п. 2.6.3. Правил в наступній редакції:
«2.6.3. Погашення процентів за використаний овердрафт відбувається з урахуванням п. 2.3.8. Правил.»
5. Доповнити Главу 2 «Основні умови Договору» Правил Розділом 2.8. «Особливості надання,
обслуговування і погашення «кредиту «плати частинами», отриманого з використанням картки.» з
наступною відповідною зміною нумерації пунктів та розділів Правил:
«2.8. Особливості надання, обслуговування і погашення «кредиту «плати частинами», отриманого з
використанням картки.
2.8.1. Для забезпечення можливості проведення Клієнтом операцій понад залишок власних коштів
на Зарплатному картковому рахунку Банком на умовах цих Правил та Договору-анкети може бути
встановлено ліміт кредитування (надалі – «Ліміт кредитування»). До відносин щодо надання,
обслуговування і погашення Ліміту кредитування, що встановлюються та регулюються згідно з цим
пунктом Правил, застосовуються положення пункту 2.6. Правил, якщо інше не встановлено або не
випливає з положень пункту 2.8. Правил.
2.8.2. Ліміт кредитування встановлюється у вигляді відновлюваної кредитної лінії.
В рамках Ліміту кредитування Банком встановлюється доступний ліміт використання, в межах
якого Клієнт може отримати транші (надалі – «Доступний ліміт»).
2.8.3. Ліміт кредитування надається для споживчих цілей і кредитні кошти забороняється
використовувати для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
За рахунок Ліміту кредитування не виконується примусове списання коштів з Зарплатного
карткового рахунку Клієнта.
2.8.4. Умови та термін(дата) встановлення Банком Ліміту кредитування/Доступного ліміту
встановлюються в Договорі-анкеті.
2.8.5. Для оплати товарів з використанням картки на території Торгових організацій, Клієнтам
надається можливість скористатися кредитними коштами в межах Доступного ліміту на умовах
продукту «кредит «плати частинами». При цьому, Сторони домовились, що «кредит «плати
частинами» надається тільки Клієнтам, у яких на момент оплати товару в терміналі Торгової
організації на Зарплатному картковому рахунку недостатньо суми власних коштів для оплати
товару в повному обсязі.
2.8.6. «Кредит «плати частинами»» надається Банком в межах Доступного ліміту шляхом видачі
траншу/-ів понад залишок власних коштів на Зарплатному картковому рахунку Клієнта після

ініціювання отримання такого кредиту та підтвердження Клієнтом вибору умов кредитування при
оплаті товару. При цьому, з дати отримання «кредиту «плати частинами»» Доступний ліміт
зменшується на суму виданого «кредиту «плати частинами»», а суми сплачені Клієнтом в рахунок
погашення «кредиту «плати частинами»» поновлюють встановлений Доступний ліміт.
2.8.7. Отримання «кредиту «плати частинами»» ініціюється Клієнтом шляхом використання картки
в терміналі Торгової організації для оплати товару.
2.8.8. «Кредит «плати частинами»» надається на умовах, перелік та порядок погодження яких з
Клієнтом встановлюються відповідно до п. 2.8. Правил та Договору-анкети.
2.8.9. Перелік доступних для вибору Клієнтом варіантів умов кредитування, встановлених
Договором-анкетою, доступний для здійснення Клієнтом вибору відображається Клієнту на екрані
терміналу.
2.8.10. Сторони домовились, що умова Договору щодо встановлення Банком комісії за «кредитами
«плати частинами»», не застосовується до «кредитів «плати частинами»», отриманими Клієнтами
для оплати акційних товарів у магазинах Партнерів Банку, перелік яких (магазинів та Партнерів
Банку)
розміщено
на
сайті
Банку
за
посиланням
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/credits/mc_instalments/.
2.8.11. Вибір та підтвердження згоди з обраним Клієнтом варіантом умов кредитування
здійснюється Клієнтом за допомогою термінала при оплаті товару на території Торгової організації
шляхом використання картки.
2.8.12. На підтвердження проведення операції по оплаті товару шляхом використання картки та
отримання «кредиту «плати частинами»» на певних обраних та підтверджених Клієнтом умовах
кредитування Клієнту направляється інформаційне повідомлення та роздруковується квитанція
термінала, що містить умови, в тому числі суму, строк, кількість платежів, річну процентну ставку,
комісії, тощо, на яких Клієнтом отримано «кредит «плати частинами»». При цьому, умова «кредиту
«плати частинами» щодо розміру процентної ставки встановлюється відповідно до умов Договоруанкети та не зазначається у квитанції терміналу.
2.8.13. Сторони домовились, що квитанція термінала, видана на підтвердження отримання «кредиту
«плати частинами»» шляхом використання картки, вважається невід’ємною частиною клієнтського
екземпляру Договору.
2.8.14. Клієнт зобов’язаний зберігати квитанцію терміналу, видану на підтвердження отримання
«кредиту «плати частинами»» з використанням картки, до повного погашення заборгованості за
«кредитом «плати частинами»».
2.8.15. У випадку, якщо Клієнт після отримання «кредиту «плати частинами»» заявить у
письмовому вигляді про свою незгоду з обраними та підтвердженими ним умовами «кредиту «плати
частинами»», до заборгованості за таким «кредитом «плати частинами»» з дати отримання Банком
письмової заяви Клієнта про незгоду з умовами «кредиту «плати частинами»» застосовуватимуться
умови, що встановлені Договором до Ліміту кредитування.
2.8.16. Клієнт зобов‘язується щомісяця, у період з дня наступного після дати розрахунку
мінімальної суми поповнення Зарплатного карткового рахунку (далі - Білінгової дати) до Дати
платежу, зазначених в Договорі - анкеті, здійснювати поповнення Зарплатного карткового рахунку
на суму, що не менша мінімальної суми поповнення Зарплатного карткового рахунку (далі –
Мінімальна сума поповнення Зарплатного карткового рахунку), яку Банк зазначає в
інформаційному повідомленні, що направляється Банком Клієнту на персональний безпечний номер
мобільного телефону, або яку Клієнт може дізнатися, зателефонувавши до StarContact, або яка
зазначається Банком у щомісячній виписці про операції з карткою, яку Клієнт може отримати у
відділенні Банку.
При цьому, Мінімальна сума поповнення Зарплатного карткового рахунку, внесена
Клієнтом з дня наступного після чергової Білінгової дати до Дати платежу (включно), зараховується
Банком в рахунок погашення кредитної заборгованості за Договором згідно черговості погашення
кредитної заборгованості за Договором, а саме:
1) Прострочені кредитна заборгованість та проценти за користування кредитними коштами;
2) Строкові кредитна заборгованість та проценти за користування кредитними коштами;
3) Прострочені комісії та інші платежі;
4) Строкові комісії та інші платежі;
5) Повне або часткове дострокове погашення кредитної заборгованості.
У випадку переказу/перерахування грошових коштів на погашення будь-яких грошових зобов’язань
Клієнта за Договором з порушенням
вищевказаної черговості, Банк вправі самостійно
перерозподілити кошти, що надійшли в рахунок погашення таких грошових зобов`язань, відповідно
до викладеної в цьому пункті Правил черговості шляхом проведення відповідних бухгалтерських
проводок.
2.8.17. Якщо до Дати платежу (включно) на Зарплатний картковий рахунок Клієнтом не буде
внесена Мінімальна сума поповнення Зарплатного карткового рахунку, то з дня наступного після
Дати платежу невнесена Клієнтом Мінімальна сума поповнення Зарплатного карткового рахунку за

вирахуванням суми щомісячного платежу Клієнта на погашення заборгованості за «кредитом
«плати частинами»» за розрахунковий період, вважатиметься простроченою.
Сума щомісячного платежу Клієнта на погашення заборгованості за «кредитом «плати частинами»»
за розрахунковий період невнесена Клієнтом на Зарплатний картковий рахунок до Дати платежу
(включно) у день наступний після Дати платежу зараховується (переводиться) до заборгованості за
Лімітом кредитування і в подальшому обслуговується на умовах, що встановлені Договором до
Ліміту кредитування.
2.8.18. Здійснення Клієнтом першого поповнення Зарплатного карткового рахунку з дати укладення
Договору-анкети до дня наступного після першої Білінгової дати включно, та здійснення Клієнтом
наступних поповнень Зарплатного карткового рахунку у період з дня наступного після Дати
платежу до дня наступного після Білінгової дати включно, вважатиметься достроковим частковим
погашенням зобов’язань за Договором при відсутності іншої заборгованості за Договором.
Здійснення Клієнтом дострокового часткового погашення зобов’язань за Договором, не звільняє
Клієнта від обов’язку поповнення Зарплатного карткового рахунку на суму, що не менша
Мінімальної суми поповнення Зарплатного карткового рахунку у період з дня наступного після
Білінгової дати до Дати платежу, зазначеної в Договорі-анкеті.
2.8.19. Мінімальна сума поповнення Зарплатного карткового рахунку розраховується Банком в
Білінгову дату за формулою:
С = П+О+Н де, С – Мінімальна сума поповнення Зарплатного карткового рахунку, П – сума
поповнення за поточний період, О – сума непогашеної несанкціонованої заборгованості за Лімітом
кредитування (у разі наявності) непогашеної на Білінгову дату; Н – сума нездійснених Клієнтом
обов’язкових поповнень попередніх періодів (у разі наявності).
Сума П (поповнення за поточний період) розраховується як сума 3-х складових частин:
1) 100% нарахованих процентів та комісій за розрахунковий період,
2) щомісячного платежу Клієнта на погашення заборгованості за «кредитом «плати частинами»»,
зазначеному у квитанції терміналу та у щомісячних виписках про операції на Зарплатному
картковому рахунку,
3) певний %, зазначений в Договорі-анкеті, від кредитної заборгованості за Лімітом кредитування за
виключенням із цієї заборгованості суми Н (не здійснених Клієнтом обов’язкових поповнень
попередніх періодів) та заборгованості за «кредитом «плати частинами».
Сторони дійшли згоди, що Банк має право змінити розмір відсотка від використаного Ліміту
кредитування (що входить до складових Мінімальної суми поповнення Зарплатного карткового
рахунку), зазначеного в Договорі-анкеті, шляхом направлення Клієнту відповідного письмового
повідомлення про такі зміни за 14 календарних днів до їх застосування. Не отримання Банком від
Клієнта письмового заперечення щодо застосування таких змін протягом 14 календарних днів з дати
їх направлення Клієнту засвідчує згоду Клієнта з такими змінами.
У випадку, якщо загальна сума кредитної заборгованості за Договором менша за 50
гривень, то вважається, що розмір Мінімальної суми поповнення в поточному періоді дорівнює сумі
загальної кредитної заборгованості за Договором.
2.8.20. На несанкціоновану кредитну заборгованість за Договором, що увійшла до зазначеної в
п.2.8.19. Правил суми С (Мінімальної суми поповнення Зарплатного карткового рахунку), можуть
нараховуватися проценти за підвищеною процентною ставкою, у випадку, якщо це передбачено в
Договорі-анкеті.
2.8.21. Проценти та інші щомісячні платежі за користування кредитними коштами нараховуються
Банком щомісяця в Білінгову дату на залишок кредитної заборгованості за Договором за фактичний
строк користування кредитними коштами за методом факт/360 і мають бути сплачені до Дати
платежу, зазначеної в Договорі-анкеті. З моменту нарахування процентів та інших щомісячних
платежів залишок доступних коштів на рахунку зменшується на суму нарахованих процентів та
інших щомісячних платежів.
2.8.22. Клієнт доручає Банку з метою сплати нарахованих процентів, комісій, платежів за «кредитом
«плати частинами» та інших платежів за користування Лімітом кредитування здійснювати
договірне списання грошових коштів з рахунків Клієнта, відкритих у Банку в порядку,
передбаченому Договором та цими Правилами. Здійснення договірного списання відбувається з
дати настання строку оплати платежів за користування кредитними коштами відповідно до
Договору за наявності на Рахунку Клієнта доступного залишку коштів. Списання здійснюється в
дату зарахування коштів Клієнтом у межах зарахованої суми. Черговість погашення заборгованості
Клієнта визначається в п.2.8.16. цих Правил.
2.8.23. Сторони домовились, що у разі належного виконання Клієнтом зобов’язань за Договором
Банк може продовжити строк дії Ліміту кредитування на умовах цих Правил та Договору-анкети без
укладання додаткових угод до Договору-анкети, кожного разу на той же строк, який зазначений в
Договорі-анкеті. У разі, якщо Клієнту протягом строку дії Ліміту кредитування надано «кредит
«плати частинами»», строк дії Ліміту кредитування може бути продовжено Банком за умови
належного виконання Клієнтом вимог Договору на строк дії Ліміту кредитування, що встановлений

в Договорі-анкеті, перебіг якого починається з найближчої відповідно до умов Договору-анкети
Дати платежу.
2.8.24. Сторони вважають, що продовження строку дії Ліміту кредитування відбулось у разі, якщо
за 30 календарних днів до закінчення строку дії Ліміту кредитування Банком не отримано від
Клієнта заяви про відмову від подовження строку дії Ліміту кредитування та Банком не направлено
Клієнту повідомлення про припинення строку дії Ліміту кредитування.
2.8.25. В разі, якщо строк дії Ліміту кредитування Банком не продовжується, Банк направляє
Клієнту повідомлення про припинення строку дії Ліміту кредитування не пізніше, ніж за 30
календарних днів до дати припинення Ліміту кредитування.
2.8.26. Сторони домовились, що Банк може повідомити Клієнту про відмову у подовженні строку
кредитування шляхом направлення відповідного рекомендованого листа на адресу Клієнта,
зазначену в цьому Договорі, або інформування Клієнта інформаційним повідомленням на
персональний безпечний номер мобільного телефону. Наявність у Банку підтвердження відправки
такого повідомлення є достатньою підставою вважати, що таке подовження не відбулося, незалежно
від факту отримання такого повідомлення Клієнтом.
2.8.27. Клієнт зобов’язаний повернути в повному обсязі одержану суму кредиту, сплатити
заборгованість по Зарплатному картковому рахунку та сплатити проценти, комісії, штрафні санкції
та інші платежі, нараховані за користування/обслуговування кредиту, не пізніше останнього дня
строку дії Ліміту кредитування та/або на дату подання Клієнтом заяви про закриття Зарплатного
карткового рахунку.
2.8.28. Банк має право припинити надання Ліміту кредитування та/або анулювати Ліміт
кредитування у випадку настання однієї з наступних подій:
- ініціювання Клієнтом закриття Зарплатного карткового рахунку, на якому встановлено Ліміт
кредитування;
- відмови Клієнта від Ліміту кредитування або «кредиту «плати частинами»» на підставі відповідної
заяви Клієнта, що подана Клієнтом до Банку після спливу 14 (чотирнадцяти) календарних днів з
дати встановлення Ліміту кредитування або надання «кредиту «плати частинами»» відповідно;
- у випадку настання будь-якої з подій, передбачених п. 2.6.7. цих Правил.
2.8.29. Погашення заборгованості за наданим Лімітом кредитування та/або «кредитом «плати
частинами»» здійснюється у порядку, передбаченому п. 2.6.6. цих Правил.
2.8.30. Дострокове (часткове або повне) погашення «кредиту «плати частинами»» здійснюється
Клієнтом тільки шляхом переказу за допомогою системи UKRSIB online або шляхом внесення
готівкових коштів в касу Банку.
2.8.31. У випадках припинення надання «кредиту «плати частинами» та/або припинення
надання/анулювання Ліміту кредитування за ініціативою Банку Банк повідомляє Клієнта шляхом
направлення на адресу Клієнта, зазначену в цьому Договорі, відповідного рекомендованого листа
або направлення відповідного інформаційного повідомлення на персональний безпечний номер
мобільного телефону Клієнта не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати припинення Ліміту
кредитування.
У випадку усунення вищезазначених підстав припинення надання «кредиту «плати
частинами»» та/або Ліміту кредитування та/або анулювання Ліміту кредитування за ініціативою
Банку Банк відновлює можливість Клієнтів користуватися Лімітом кредитування та/або можливість
отримання «кредиту «плати частинами»», про що Клієнти можуть дізнатися, зателефонувавши до
StarContact.»
6. Викласти п. 2.13.12.3. Правил в наступній редакції:
«2.13.12.3. Якщо Клієнт не звернувся за поверненням Вкладу відповідно до умов п. 2.13.12 Правил та Банк
не направив повідомлення Клієнту про припинення Договору до Дати повернення Вкладу, то:
 за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає до 17.01.2016 (включно)
– строк Вкладу вважається подовженим на той самий строк із урахуванням умов
п. 2.13.6 Правил;
 за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає після 18.01.2016
(включно) – Вклад вважається перерозміщеним на новий строк, що дорівнює
попередньому строку розміщення Вкладу, із урахуванням умов п. 2.13.6 Правил.
Таке перерозміщення Вкладу вважається укладенням нового Договору строкового
Вкладу.»
7. Викласти п. 2.13.17., п. 2.13.18. Правил в наступній редакції:
«2.13.17. У випадку дострокового повернення строкового Вкладу з ініціативи Клієнта, за винятком умов
2.13.18. Правил, Банк у день такого дострокового повернення здійснює наступні дії, а саме:
а) виплачує Вкладнику суму процентів, нарахованих з дня, що слідує за датою останнього нарахування
процентів, до дня, який передує даті дострокового повернення, шляхом перерахування коштів на рахунок
Вкладника у Банку, зазначений у заяві про дострокове повернення вкладу, або через касу Банку, при цьому
нарахування таких процентів здійснюється за ставкою, розмір якої визначений в Договорі;

б) при поверненні Вкладу Банк утримує із суми Вкладу зайво виплачену Вкладнику суму процентів за
Договором, розмір якої складає:
- за строковими Вкладами, Договори за якими укладено до 30.07.2015 р. (включно) - 75 % (сімдесят п’ять
процентів) від загальної суми всіх нарахованих та сплачених за Договором процентів на дату такого
дострокового повернення,
- за строковими Вкладами, Договори за якими укладено з 31.07.2015 р. – 99,99 % (дев’яносто дев’ять цілих
дев’яносто дев’ять десятих процента) від загальної суми всіх нарахованих та сплачених за Договором
процентів на дату такого дострокового повернення.
2.13.18. У разі дострокового повернення Вкладу, строк дії якого подовжено згідно з Договором, зайво
виплачена сума процентів розраховується з дня такого подовження. Проценти нараховані до дня
подовження строку дії Договору виплачуються Клієнту без застосування обмежень, зазначених у п. 2.13.17.
Правил.
8. Викласти п. 2.13.19.2., п. 2.13.19.3. Правил в наступній редакції:
«2.13.19.2. Банк повертає Клієнту кошти, перераховані останнім до Банку, без зарахування їх на вкладний
Рахунок у випадках, зазначених у п. 2.13.11. Правил, а також якщо після внесення суми поповнення сума
розміщених коштів перевищить максимально допустиму суму Вкладу, зазначену в Заяві на відкриття
вкладного Рахунку.
2.13.19.3. Протягом дії Вкладу Вкладник зобов’язується забезпечити щомісячне поповнення Вкладу в сумі,
не меншій зазначеної у Заяві на відкриття вкладного Рахунку. Таке поповнення має здійснюватись не
пізніше числа, що передує числу, аналогічному Даті внесення у кожному наступному місяці, а у разі
подовження строку дії Вкладу згідно з п. 2.13.6.1. Правил – не пізніше числа, що передує числу,
аналогічному даті подовження Вкладу в кожному наступному місяці. Якщо Дата внесення/дата подовження
припадає на період з 29 по 31 число місяця, то, при відсутності такого числа в наступних місяцях,
поповнення Рахунку здійснюється не пізніше останнього робочого дня такого місяця. Якщо Дата
внесення/дата подовження припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то поповнення Рахунку
здійснюється не пізніше попереднього робочого дня.»
9. Викласти п. 2.13.20.4. Правил в наступній редакції:
«2.13.20.4. У випадку відкриття вкладного Рахунку в національній валюті, Банк має право нарахувати та
сплатити Клієнту проценти за підвищеною процентною ставкою, якщо Клієнт протягом календарного
місяця не знімав грошові кошти з вкладного Рахунку.
Нарахування підвищеної процентної ставки здійснюється Банком окремо за кожен повний календарний
місяць, протягом якого Клієнт не знімав грошові кошти з вкладного Рахунку. При цьому якщо Заява на
відкриття вкладного Рахунку акцептована Банком після першого числа календарного місяця, такий місяць
не враховується для розрахунку підвищеної процентної ставки.
Розмір підвищення процентної ставки встановлюється в залежності від кількості календарних місяців,
протягом яких Клієнт не знімав грошові кошти з вкладного Рахунку, і визначається згідно з Графіком
підвищення процентної ставки, що розміщується на інформаційних стендах у приміщенні Банку.
Процентна ставка може підвищуватись кожного календарного місяця, але не більше трьох місяців
поспіль. Після закінчення такого трьохмісячного періоду розмір процентної ставки встановлюється на рівні,
що визначений у Заяві на відкриття вкладного Рахунку.
Про зміну умов нарахування та розміру підвищення процентної ставки Банк повідомляє Клієнта у
порядку, визначеному п. 2.13.20.4.2. Правил.
2.13.20.4.1. Після закінчення кожного трьохмісячного періоду, протягом якого здійснювалось
підвищення, розмір процентної ставки знову може бути збільшений у порядку, вказаному в пункті 2.13.20.4.
цих Правил. При цьому такий трьохмісячний період може повторюватись необмежену кількість разів.
2.13.20.4.2. Підвищення процентної ставки в календарному місяці, в якому було знято грошові
кошти з вкладного Рахунку, не здійснюється. У такому випадку розмір процентної ставки встановлюється на
рівні, що визначається в Заяві на відкриття вкладного Рахунку. Подальше підвищення процентної ставки
може здійснюватись у загальному порядку з наступного календарного місяця при виконанні Клієнтом умов
п. 2.13.20.4. Правил.»
10. Викласти п. 7.1. и п.7.2. Правил в наступній редакції:
«7.1. З метою своєчасного виконання зобов’язань та оплати послуг Банку, Клієнт надає Банку право
здійснювати на користь останнього договірне списання коштів з Рахунків Клієнта у строки,
визначені Договором або іншими договорами між Банком та Клієнтом, у валюті та сумі
існуючої заборгованості перед Банком за зобов’язаннями та/або наданими послугами за
Договором та/або іншими договорами, укладеними між Банком і Клієнтом (у тому числі
простроченої заборгованості за кредитами, отриманими у Банку). Клієнт надає Банку право
здійснювати договірне списання на користь Банку сум простроченої заборгованості Клієнта з
усіх рахунків Клієнта, відкритих у Банку, починаючи з дати прострочення. Погашення
строкової заборгованості за використаний ліміт овердрафту, включаючи плату за користування

овердрафтом та інші платежі, що пов’язані з використанням ліміту овердрафту за продуктом
«Кредитна картка з пільговим періодом» та Лімітом кредитування, в тому числі «кредитом
«плати частинами»», Клієнт доручає Банку здійснювати тільки з Зарплатного карткового
рахунку або з іншого карткового Рахунку, вказаного Клієнтом у відповідному Договорі-анкеті
як рахунок для договірного списання суми обов’язкового мінімального платежу, з дати
настання строку оплати таких платежів на користь Банку.
7.2 Якщо інше не передбачено кредитним договором, договірне списання заборгованості за кредитом
відбувається наступним чином:
7.2.1. Погашення кредитів шляхом здійснення договірного списання відбувається за
наявності на Рахунку Клієнта доступного залишку коштів. Погашення простроченої
заборгованості за кредитами за рахунок ліміту овердрафту, Ліміту кредитування не
здійснюється. У випадку недостатності на Рахунку коштів для повного погашення платежу за
кредитним договором, що підлягає сплаті, Банк здійснює часткове погашення платежу за
кредитом у сумі наявних на Рахунку коштів. У випадку відсутності коштів на Рахунку в день
погашення кредиту згідно з умовами кредитного договору, списання коштів на користь
погашення кредиту відбувається на наступний день після надходження коштів на Рахунок, при
цьому, залежно від суми, що надійшла на Рахунок, нарахований до сплати платіж за кредитом
буде погашено повністю або частково.
7.2.2. Усі погашення заборгованості за кредитним договором, які Клієнт здійснює
протягом дня самостійно (після здійснення погашення за допомогою послуги «Договірне
списання»), вважаються достроковим погашенням заборгованості за кредитним договором за
умови відсутності іншої нарахованої до сплати заборгованості за кредитним договором.
Договірне списання грошових коштів з Рахунків Клієнта здійснюється в порядку,
передбаченому договором, з метою погашення заборгованості, за яким воно застосовується,
та/або виконання доручень Клієнта.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому
виданні, а саме: 27.04 .2019 р.
Датою початку дії змін до Правил є 27.04.2019 р.
Заступник Голови Правління –
Начальник Юридичного департаменту

С. М. Панов

