ДОГОВІР
ПРО БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРИ НАДАННІ СПОЖИВЧИХ
КРЕДИТІВ У ПАТ «МТБ БАНК»
(редакція набуває чинності 01.03.2019р.)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», юридична особа за законодавством України, що має
місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, код ЄДРПОУ 21650966,
Ліцензія НБУ №66 від 19.03.2018р. (далі – Банк, ПАТ «МТБ БАНК»), з однієї сторони, та
Фізична особа, що приєдналась (акцепт) до цього Договору про банківське обслуговування фізичних осіб при
наданні споживчих кредитів у ПАТ «МТБ БАНК» (надалі - Договір) (оферта) і прийняла його умови (публічну
пропозицію Банку необмеженому колу осіб) шляхом підписання Заяви про приєднання до Договору (далі –
«Позичальник»), з іншої сторони, що тут і надалі спільно іменуються «Сторони» та кожна окремо – «Сторона»,
попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, а також у
відповідності до ст. 634 Цивільного кодексу України, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, уклали
цей Договір (далі – Договір) про наступне:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір регулює відносини Банку, як кредитора, та фізичної особи, що отримала в Банку кредит
(Позичальника), як боржника, та визначає умови та порядок надання Банком фізичним особам споживчих
кредитів. Відповідно до цього Договору Банк у разі укладання між Банком та Позичальником Договору про
споживчий кредит, що здійснюється згідно з умовами Договору, надає Позичальнику Кредит, нараховує проценти
та комісійні винагороди, згідно з умовами Договору та укладеної Сторонами Договору про споживчий кредит.
Договір про споживчий кредит в подальшому за текстом цього Договору названа Договір про споживчий кредит.
Цей Договір не регулює відносин Банку і Позичальника, які виникають з приводу кредитів, що
забезпечені:
• заставою будь-якого рухомого майна (в т.ч. траспортних засобів, обладнання, товарів в обігу, ціних
паперів, прав вимоги, тощо);
• заставою майнових прав, корпоративних прав;
• іпотекою.
1.2. Визначення термінів, які використовуються у цьому Договорі, наведені в цьому Договорі та в
чинному законодавстві України.
Договір - цей Договір із всіма додатками, змінами та доповненнями до нього, а також Угодами про надання
споживчого кредиту та всіма іншими угодами та договорами, що можуть бути укладені між Сторонами на підставі
цього Договору та протягом строку його дії.
Кредит - грошові кошти у визначеному Сторонами розмірі, які надані Банком Позичальнику у визначений
Сторонами спосіб та які Позичальник зобов’язаний повернути у визначені Сторонами строки (терміни)
встановлені відповідною Угодою про надання споживчого кредиту, умови якої передбачають надання Споживчого
кредиту, сплативши за користування такими грошовими коштами проценти, суми комісійної винагороди та інші
платежі в розмірі та на умовах, що визначені Сторонами у відповідній Угоді про надання споживчого кредиту, що
укладається на підставі цього Договору та з урахуванням умов Додатків до Договору, що складають його
невід’ємну частину.
Операційний день Банку - діяльність Банку протягом робочого дня Банку, що пов'язана з реєстрацією,
перевіркою, звіркою, обліком, контролем операцій (у тому числі прийманням від клієнтів документів на переказ і
документів на їх відкликання, заявок на договірне списання та здійснення їх оброблення, передавання та
виконання) з відображенням їх у балансі Банку.
Операційний час Банку - частина Операційного дня Банку, протягом якого здійснюється обслуговування
Клієнтів. Початок і закінчення операційного часу встановлюється Наказом/Розпорядженням Голови Правління
Банку (чи особи ним уповноваженої) з урахуванням режиму роботи платіжних систем та доводиться до відома
клієнтів шляхом розміщення відповідної інформації на Інтернет-сторінці Банку та/або шляхом оприлюднення
відповідної інформації на інформаційних носіях (рекламних буклетах, інформаційних дошках, оголошеннях і т.п.),
розташованих у доступних для клієнта місцях операційних залів Банку.
Рахунок – будь-який рахунок користувача (клієнта), відкритий в Банку на умовах відповідного договору з Банком,
крім рахунків, які відповідно до внутрішніх нормативів Банка та/або договорам, укладеним між клієнтом та
Банком, відкриваються для одноразового зарахування кредитних/грошових коштів, а також мають інші,
передбачені відповідними нормативами/договорами обмеження з проведення операцій за ними.
Споживчий кредит – грошові кошти, що надані Банком клієнту (Позичальнику) на споживчі цілі на строк та під
процент визначений Договором про споживчий кредит, що укладається між Банком та Клієнтом (Позичальником)
на підставі цього Договору та відповідно до його вимог.
Угода про надання споживчого кредиту - договір, що визначає умови надання Банком клієнтові (Позичальнику)
Споживчого кредиту та укладається між Клієнтом (Позичальником) та Банком на підставі цього Договору шляхом
надання клієнтом (Позичальником) Банку оферти на укладання Договір про споживчий кредит та за умови згоди
акцепту її Банком, згідно з умовами цього Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Згідно з умовами цього Договору Банк зобов’язується на підставі Договору про споживчий кредит надавати
Кредити.
2.2. Цей Договір визначає умови та порядок надання Банком послуг з банківського обслуговування Позичальника
за Угодами про надання споживчого кредиту.

2.3. Договір вважається укладеним після отримання Банком від Позичальника письмової Заяви про приєднання
до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб при наданні споживчих кредитів у ПАТ «МТБ БАНК».
2.4. Клієнт має право скористатись послугою, що надається Банком в рамках цього Договору протягом строку дії
Договору за умови вчинення всіх відповідних дій та укладення всіх необхідних правочинів, в порядку та на умовах
визначених цим Договором.
2.5. Сторони погоджуються, що надання Банком послуг згідно цього Договору можливе виключно за умови
надання Позичальником Банку всіх необхідних документів та/або інформації згідно з нормативно - правовими
актами Національного банку України, законами України, в тому числі з питань фінансового моніторингу, а також
внутрішніми документами Банку.
2.6. Банк в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується протягом строку дії цього Договору та
строку дії Договору про споживчий кредит навадавати відповідні послуги, а Позичальник зобов’язується
сплачувати Банку винагороду за його послуги та виконувати інші зобов’язання відповідно до цього Договору.
2.7. Банк згідно з умовами укладеного між Сторонами Договору банківського рахунку та надання послуг
дистанційного банківського обслуговування відкриває Позичальнику поточний рахунок, у т.ч. рахунок, операції за
яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів (далі – Рахунок) для здійснення
операцій, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.
2.8. Договори про споживчий кредит укладаються на підставі цього Договору та з врахуванням умов його
додатків, шляхом надання Позичальником Банку оферти на укладання відповідного Договору про споживчий
кредит та акцепту її Банком у випадку наявності на це його волі.
У випадку прийняття Банком рішення щодо прийняття пропозиції Позичальника на укладення відповідного
Договору про споживчий кредит, яка подана Позичальником, Банк протягом строку, що визначений офертою на
укладання Договору про споживчий кредит, надає Позичальнику відповідне повідомлення про акцепт пропозиції
Позичальника на укладення Договору про споживчий кредит будь-яким зручним способом: надання під особистий
підпис Позичальнику, засобами поштового зв’язку з повідомленнням про вручення, кур’єром, сканована копія
акцепту Банку надсилається на адресу електронної пошти Позичальника, що вказана останнім в наданих Банку
документах тощо. Сторони також погоджуються, що у випадках передбачених додатками до цього Договору
Договір про споживчий кредит, що можуть бути укладені в рамках цього Договору та на його підставі, можуть
укладати в формі єдиного документу, що підписується Позичальником та Банком.
2.9. 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 нормативноправовими актами Національного банку України порядку.
3. НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ
3.1. Під терміном «кредит» Сторони розуміють грошові кошти у визначеному Сторонами розмірі, які надані
Банком Позичальнику у визначений Сторонами спосіб та які Позичальник зобов’язаний повернути у визначені
Сторонами строки (терміни), сплативши за користування такими грошовими коштами проценти та інші платежі в
розмірі та на умовах, що визначені Сторонами у Договорі та в Договорі про споживчий кредит (далі – Кредит).
3.2. Сума, валюта, строк Кредиту, розмір процентної ставки, розмір комісії за обслуговування та/або надання
кредиту чи інших комісій, що можуть бути погоджені між Сторонами, а також порядок та умови нарахування
процентів, умови сплати щомісячного платежу та інші умови надання та користування Кредитом, що не визначені
Договором, визначаються окремими Договорами про споживчі кредити, що укладаються на підставі Договору.
3.3. Всі укладені між Сторонами протягом строку дії цього Договору, Договори про споживчі кредити є
невід’ємними частинами Договору та разом складають єдиний документ.
3.4. Договір про споживчий кредит між Позичальником та Банком, згідно з умовами Договору укладається у
порядку та на умовах визначених Договором.
3.5. Тип кредиту, сума Кредиту, строк Кредиту, кінцева календарна дата повернення Кредиту, процентна ставка
за Кредитом, перелік та розмір комісій Банку, цільове призначення Кредиту, спосіб сплати, порядок надання та
порядок повернення Кредиту вказується в Договорі про споживчий кредит, що укладається на підставі Договору.
Сторони погоджуються, що строк Кредиту в будь-якому випадку не може бути більшим за строк дії Договору.
3.6. Після укладення відповідного Договору про споживчий кредит, Банк відкриває позичковий рахунок з метою
використання рахунку для надання та обліку кредитних коштів.
3.7. Видача Кредиту відбувається шляхом перерахування грошових коштів з позичкового рахунку на Рахунок
Позичальника, реквизити якого вказані в Договорі про споживчий кредит.
За Договорами про споживчий кредит, якій укладається для кредитування за програмами кредитування «Легкий
кредит», «Легкий кредит (не зарплатные проекты Банка)», «Морская», «Первый рейс», «Выезжающие за рубеж»
видача(надання) Кредиту відбувається шляхом перерахування грошових коштів з позичкового рахунку на
поточний рахунок Позичальника, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних
засобів у національній валюті України (у гривні), якій відкрито Позичальнику у Банку. У випадку укладення
Договорів про споживчий кредиті за програмами кредитування «Легкий кредит», «Легкий кредит (не зарплатные
проекты Банка)», «Морская», «Первый рейс», «Выезжающие за рубеж», Позичальник укладає з Банком публічний
Договір про видачу та обслуговування особистої платіжної картки, надання санкціонованого овердрафту та
послуг дистанційного банківського обслуговування, до якого Позичальник приєднався шляхом підписання Заяви
про приєднання до Договору про видачу та обслуговування особистої платіжної картки, надання санкціонованого
овердрафту та послуг дистанційного банківського обслуговування.

Днем надання Кредиту вважається день списання кредитних коштів з позичкового рахунку з метою їх подальшого
зарахування на рахунки, реквізити яких визначені Договором про споживчий кредит, що укладається в рамках
цього Договору.
3.8. Погашення Кредиту здійснюється Позичальником на рахунок, зазначений в Договорі про споживчий кредит.
Позичальник зобов’язується повернути Банку Кредит не пізніше кінцевого терміну, зазначеного в Договорі про
споживчий кредит відповідно до Графіку платежів, який є невід’ємною частиною Договору про споживчий кредит.
У разі непогашення заборгованості за Кредитом у терміни, передбачені Графіком платежів, така заборгованість
вважається простроченою.
3.9. Сплата нарахованих Банком процентів за користування Кредитом здійснюється Позичальником на рахунок
для повернення заборгованності, зазначений в Договорі про споживчий кредит.
Нарахування Банком процентів за користування Кредитом здійснюється, починаючи з дати виникнення фактичної
заборгованості на позичковому рахунку, зазначеному в Договір про споживчий кредит, 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.
Проценти за користування Кредитом сплачуються щомісяця згідно Графіку платежів, якій наведено у Договорі
про споживчий кредит, виходячи із Розміру процентної ставки, визначеної в Договорі про споживчий кредит.
Після закінчення передбаченого Договором про споживчий кредит строку, на якій надається Кредит, проценти
нараховуються виходячи із Розміру процентної ставки, визначеної Договором про споживчий кредит за період
прострочення до фактичного погашення Кредиту, які Позичальник сплачує щомісяця, у строк/термін визначений
п. 1.7. Договору про споживчий кредит і в день фактичного повного погашення Кредиту, а у разі дострокового
повного погашення заборгованості – в день фактичного погашення Кредиту.
При несплаті процентів у зазначені строки та терміни, вони вважаються простроченими.
3.10. Позичальник сплачує Банку комісії, що визначені в Договорі про споживчий кредит.
При цьому відповідна комісійна винагорода, у випадку, якщо сплата комісії передбачена умовами Договору про
споживчий кредит, нараховується починаючи з дня надання Кредиту або першого дня періоду, який передбачає
сплату відповідної комісії по дату остаточного повернення Позичальником Кредиту, що вказана в Договорі про
споживчий кредит. В будь-якому випадку сплата Позичальником комісійної винагороди за останній місяць
користування Позичальником Кредитом здійснюється не пізніше дати остаточного повернення Кредиту, що
вказана в Договорі про споживчий кредит.
При несплаті комісійної винагороди у зазначені строки та терміни, вона вважається простроченою.
3.11. У випадку, якщо дата погашення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом, комісії відповідно до
Договору про споживчий кредит припадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути
здійснені Позичальником у перший за ним робочий день.
3.12. 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.
3.13. При надходженні коштів у рахунок оплати зобов'язань Позичальника перед Банком 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 черговістю, що вказана вище у даному пункті, спрямовується на часткове
дострокове погашення заборгованості Позичальника за процентами, що реструктурізовані, а випадку їх
відсутності - на часткове дострокове погашення строкової заборгованості за Кредитом.
Зазначені платежі повинні бути здійснені Позичальником протягом операційного часу Банку (до 15 годин
30 хвилин). Платежі, прийняті Банком пізніше зазначеного часу, зараховуються в погашення
заборгованості Позичальника на наступний банківський день.
3.14. Зобов'язання Позичальника за Договором про споживчий кредит можуть бути виконані іншою особою.
3.15. Повернення Кредиту, сплата процентів за його користування та сум комісійних (-ної) винагород (-и), у
випадку якщо сплата таких комісійних винагород передбачена умовами Договору про споживчий кредит,
здійснюється Позичальником щомісячно відповідно до умов, визначених в Договорі про споживчий кредит, що
укладається в рамках цього Договору. Повернення Кредиту, сплата процентів за його користування, комісій, у
випадку, якщо сплата комісій передбачена умовами Договору про споживчий кредит та/чи інших платежів за
Договором про споживчий кредит, що укладається в рамках цього Договору, здійснюється шляхом внесення
Позичальником належних до сплати сум грошових коштів готівкою через касу Банку чи каси його структурних
підрозділів (відділень) та/або шляхом безготівкового перерахування відповідних сум грошових коштів на рахунок,
що вказаний у Договорі про споживчий кредит.
При цьому Позичальник сплачує відповідний платіж у розмірі чергового платежу, який визначено Договором про
споживчий кредит або сплачує відповідний платіж у розмірі, що перевищує розмір чергового платежу, що
визначений Договором про споживчий кредит:
- в дату платежу — день зарахування коштів на рахунок, що вказаний у Договорі про споживчий кредит;
- достроково, в будь-який інший термін, що передує даті платежу — найближча дата платежу.
Якщо Позичальник достроково погашає заборгованість за Договором про споживчий кредит, Банк здійснює
кінцевий розрахунок суми останнього платежу, що підлягає оплаті за Договором про споживчий кредит, на день
здійснення остаточного повернення Кредиту за Договором про споживчий кредит.
3.16. Днем повернення Кредиту (або його частини) та/або сплати процентів за його користування та/або комісій, у
випадку якщо сплата таких комісій передбачена умовами Договору про споживчий кредит, вважається день
списання Банком направлених Позичальником на повернення заборгованості за Договором про споживчий

кредит, коштів у відповідні строки/терміни, що передбачені Договором про споживчий кредит для здійснення
платежів за Договором про споживчий кредит, що укладається в рамках цього Договору, з рахунку для
повернення заборгованості, якій вказаний у Договорі про споживчий кредит, з метою їх подальшого зарахування
на рахунки Банку з обліку заборгованості Позичальника.
3.17. Позичальник має право порушити питання про перенесення термінів платежу в разі виникнення тимчасових
фінансових або інших ускладнень щодо виконання умов Договору про споживчий кредит, що укладається в
рамках цього Договору, шляхом направлення відповідного письмового звернення на адресу Банку, що зазначена
в Договорі. Письмове звернення Позичальника може бути розглянуто Банком, але не створює для останнього
жодних зобов'язань.
3.18. Позичальник має право повернути Кредит (його частину) достроково без згоди Банку, але виключно у
терміни, що визначаються відповідно до умов п. 3.15 цього Договору. В разі реалізації Позичальником права на
дострокове повернення Кредиту, Графік платежів у новій редакції не оформлюється. У випадках, передбачених
цим Договором або діючим законодавством України, Позичальник зобов’язаний на вимогу Банку повернути
Кредит достроково.
3.19. При здійсненні Позичальником будь-якого з платежів за Договором про споживчий кредит, Банк може
надати Позичальнику інформацію про стан заборгованості Позичальника за Договором про споживчий кредит,
шляхом усного повідомлення відповідної інформації на усний запит Позичальника, за умови (1) повідомлення
Позичальником свого прізвища, ім’я та по-батькові, дати народження та реквізитів Договору про споживчий
кредит або паспортних даних чи РНОКПП Позичальника та/або (2) пред’явлення Позичальником свого паспорту
або іншого документу, що його замінює. Підписанням Договору Позичальник надає Банку свою письмову згоду
(письмовий дозвіл) на розкриття будь-яким чином третім особам, зокрема поручителям Позичальника (у разі їх
наявності), за їх усним запитом, інформації про стан заборгованості Позичальника за Договором про споживчий
кредит, за умови повідомлення такими третіми особами персональних даних Позичальника (ім’я та по-батькові,
дати народження) та реквізитів Договору про споживчий кредит, що укладається на підставі цього Договору. При
цьому Позичальник розуміє та погоджується з тим, що він самостійно несе всі можливі ризики, пов’язаними з тим,
що повідомлена в усній формі інформація щодо стану заборгованості Позичальника за Договором про споживчий
кредит може стати відомою третім особам і Банк не несе жодної відповідальності за розголошення інформації
щодо стану заборгованості Позичальника за Договором про споживчий кредит третім особам, внаслідок усного
повідомлення вказаної інформації особі, що повідомила інформацію, що вказана в цьому пункті.
Застереження: При здійсненні Позичальником будь-якого з платежів за Договором про споживчий кредит на
рахунок для повернення заборгованості, Банк може надати Позичальнику інформацію про стан заборгованості за
Договором про споживчий кредит шляхом направлення SMS-повідомленням на номер телефону, що вказаний
Позичальником у наданих Банку документах. Підписанням цього Договору Позичальник надає Банку свою
безумовну письмову згоду на розкриття третім особам інформації про стан заборгованості Позичальника за
Договором про споживчий кредит, а також несе всі можливі ризики, пов’язаними з тим, що направлена SMS повідомленням інформація про стан заборгованості Позичальника за Договором про споживчий кредит може
стати відомою третім особам. Банк не несе відповідальності за результат доставки SMS-повідомлення на
наданий Позичальником Банку номер телефону Позичальника.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.
4.1. Банк зобов’язаний:
4.1.1. Надати Позичальнику Кредит у порядку та на умовах, викладених у цьому Договорі.
4.1.2. Відкрити позичковий та інші рахунки для надання, обліку заборгованості та погашення Кредиту відповідно
до діючих в Банку правил.
4.1.3. Банк зобов’язується не розголошувати третім особам інформацію про Позичальника, яка складає
банківську таємницю, крім випадків визначених цим Договором, а також у випадках, коли розкриття банківської
таємниці є обов’язковим для Банку відповідно до вимог чинного законодавства.
4.2. Банк має право:
4.2.1. У Вимагати від Позичальника належного виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором та за
Договором про споживчий кредит.
4.2.2. Банк має право в будь-якому разі вимагати, в тому числі у судовому порядку, дострокового виконання всіх
зобов’язань Позичальника за цим Договором, в тому числі Договором про споживчий кредит, що укладається на
підставі цього Договору, у випадку прострочення більше ніж на один місяць, терміну сплати обов’язкового
платежу за Кредитом, строків сплати процентів за користування Кредитом, строків сплати комісій, а також у
випадках вчинення Позичальником інших істотних порушень умов цього Договору, якими Сторони визнають: (а)
надання Позичальником недійсних та/або недостовірних документів та/або інформації про себе з метою
отримання Кредиту; (б) ненадання у строк документів, зазначених у п. 4.3.3. цього Договору; (в) обрання щодо
Позичальника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або набуття законної сили вироку суду про
позбавлення Позичальника волі, обмеження волі чи арешт; (г) порушення Позичальником будь-яких інших умов
цього Договору та/або умов Договору про споживчий кредит.
4.2.3. 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.
4.2.4. Здійснювати на користь Банку договірне списання грошових коштів із рахунків Позичальника у межах сум,
що підлягають сплаті Банку за цим Договором та за Договором про споживчий кредит.
4.2.4.1. У випадку відсутності/недостатності у Позичальника грошових коштів у валюті Кредиту для належного
виконання власних зобов'язань щодо здійснення відповідних чергових платежів за Графіком платежів щодо
сплати сплати чергових платежів за Кредитом, за процентами за користування Кредитом, сплати комісій, тощо, і
наявності грошових коштів на власних рахунках (поточних, вкладних) у валюті, відміної від валюти Кредиту, які
відкриті Позичальнику у Банку, Позичальник доручає Банку від імені та за рахунок Позичальника в межах

періодів сплати заборгованості за Кредитом, процентів за користування Кредитом, комісій, тощо, здійснити
наступні дії:
- шляхом договірного списання списати з рахунків Позичальника у валютах, відміних від валюти Кредиту,
відповідних сум в межах сум, визначених Графіком платежів за Договором про споживчий кредит;
за
дорученням
та
за
рахунок
Позичальника
здійснити
купівлю/обмін/продаж
на міжбанківському валютному ринку України за рахунок грошових коштів, які списані шляхом договірного
списання, грошових коштів у валюті Кредиту з подальшим направленням придбаної Банком валюти в рахунок
погашення заборгованості Позичальника за цим Договором та за Договором про споживчий кредит.
Сторони дійшли згоди, що згідно з законодавством, у випадку купівлі Банком іноземної валюти за
дорученням та за рахунок Позичальника, подання Позичальником Банку заяви на купівлю іноземної валюти не
вимагається.
Цим Договором Позичальник доручає Банку придбати іноземну валюту за вибором Банку за курсом купівлі
іноземної валюти, що буде встановлений на міжбанківському валютному ринку України на день купівлі або
продати/обміняти іноземну валюту на національну валюту України за курсом продажу/обміну, що буже
встановлений на день продажу/обміну.
Позичальник доручає Банку здійснити договірне списання з поточних рахунків Позичальника у національній
валюті України, відкриті Позичальнику у Банку грошові кошти в сумі, необхідної для сплати Банку комісійної
винагороди. Сторони дійшли згоди, що розмір комісійної винагороди, що належить до сплати на користь Банку за
виконання доручення Позичальника щодо придбання/продажу/обміну іноземної валюти відповідно до умов
даного пункту, розраховується згідно Тарифів Банку, що діють в день виконання доручення Позичальника згідно
цього пункту цього Договору.
4.2.5. 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 та Договорів про
споживчий кредит. Про таку відмову Банк письмово сповіщає Позичальника шляхом направлення листа за
реквізитами, які вказані Позичальником.
4.2.6. Вимагати від Позичальника дострокового повернення суми Кредиту в цілому, сплати процентів за
користування Кредитом, інших платежів, що належать до сплати за цим Договором та за Договором про
споживчий кредит, у випадку невиконання або неналежного виконання будь-яких зобов'язань за цим Договором,
за Договором про споживчий кредит, в тому числі:
 прострочення сплати чергового платежу за Кредитом та/або процентів за користування Кредитом
щонайменше на 1 (один) календарний місяць,;
 неподання Позичальником на вимогу Банку даних та інформації, що стосуються його фінансового стану;
 ненадання Банку будь-яких документів, якщо обов'язок щодо їх надання Позичальником передбачений цим
Договором;
 погіршення фінансового стану Позичальника;
 встановлення такими, що не відповідають дійсності, відомостей, які містяться у цьому Договорі, або інших
документах, наданих Позичальником;
 порушення проти Позичальника кримінальної справи або справи про визнання Позичальника недієздатним
чи обмежено дієздатним;
 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 днів з дати одержання повідомлення про таку вимогу Банку.
4.2.7. 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.
4.2.8. Банк має право надавати Позичальнику платні консультаційні послуги з питань виконання цього Договору.
4.2.9. 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 особуПозичальника, 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.
4.3. Позичальник зобов’язаний:
4.3.1. Повертати отриманий Кредит, сплачувати проценти за його користування, та/або комісії, якщо сплата
комісій передбачена умовами Договору про споживчий кредит, що укладається в рамках цього Договору та/чи
інші платежі за Договору про споживчий кредит, що укладається в рамках цього Договору, використати Кредит на
цілі, передбачені в Договору про споживчий кредит, що укладається в рамках цього Договору.
4.3.2. У разі повного або часткового прострочення повернення Кредиту та/або сплати процентів за користування
ним та/або комісій, якщо сплата комісій передбачена Договору про споживчий кредит, що укладається на підставі
цього Договору та/або інших платежів за Договору про споживчий кредит (далі – Прострочення платежу),
сплатити Банку пеню у розмірі, що визначається цим Договором та/або відповідним Договору про споживчий
кредит. Повним поверненням простроченої заборгованості Позичальника за Договором про споживчий кредит є

повне виконання Позичальником своїх зобов’язань щодо повернення простроченої заборгованості за Кредитом,
сплати простроченої суми процентів за його користування, прострочених сум та/або комісії, якщо сплата комісій
передбачена Договору про споживчий кредит, що укладається на підставі цього Договору та/або інших платежів
за Угодою про надання споживчого кредиту. Виконання Позичальником зобов’язань з оплати простроченої
заборгованості не звільняє його від зобов’язання з оплати пені, що передбачена Договором про споживчий
кредит у разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань, щодо сплати платежів за Договором про споживчий
кредит. Сплата пені не звільняє Позичальника від виконання зобов’язань, за порушення яких вона передбачена, і
так само не звільняє його від зобов’язання понад суми пені в повному обсязі відшкодувати Банку збитки, заподіяні
невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором про споживчий кредит. Пеня
сплачується у гривнях, Позичальник погоджується із встановленим порядком сплати пені.
4.3.3. Протягом усього строку дії для Позичальника даного Договору та Договором про споживчий кредит, якій
укладається в раках даного Договору, надавати в Банк щорічно, але не пізніше 20-ти (двадцяти) календарних днів
до закінчення чергового річного періоду дії Договору про споживчий кредит довідку з місця роботи Позичальника,
засвідчену бухгалтерією та керівником підприємства - роботодавця, що підтверджує займану Позичальником
посаду й отриману заробітну плату за останні 6 (шість) календарних місяців.
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 фінансовий стан Позичальника.
4.3.4. 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.
4.3.5. До повного погашення всіх зобов'язань за Угодою про надання сподживчого кредиту:
 попередньо письмово погоджувати з Банком одержання кредитів, позик в інших фінансових установах,
надання поруки в забезпечення зобов’язань по кредитах третіх осіб;
 не перешкоджати представникам Банку при проведенні перевірки цільового використання кредиту, тощо.
4.3.5. Якщо це буде необхідно - застрахувати в одній з узгоджених Банком страхових компаній випадок втрати
працездатності та життя Позичальника. Перелік страхових компаній розміщено на офіційному сайті Банку:
www.mtb.ua. Страхування 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 внесення чергових страхових внесків Банк має право
вимагати від Позичальника дострокового виконання зобов'язань за Договором про споживчий кредит.
4.3.6. Не вчиняти дій, які можуть призвести до невиконання своїх зобов'язань за цим Договором та за Угодою про
надання споживчого кредиту.
4.3.7. 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.
4.3.8. Позичальник зобов’язаний здійснити усі платежі на користь Банку за Договором про споживчий кредит так,
щоб Банк одержав усі належні йому суми у повному обсязі та без відрахування з них будь-яких комісій інших
банків та будь-яких витрат, пов’язаних із переказом коштів.
4.3.9. Позичальник гарантує, що на момент укладання цього Договору та/або Договору про споживчий кредит, що
укладається в рамках цього Договору:
а) він є дієздатною особою, яка має повне право укласти та виконати умови цього Договору/ Договору про
споживчий кредит, отримати Кредит за ним та відповідати за своїми зобов’язаннями; б) не існує ніяких обмежень
з боку суду, господарського або третейського суду, органів державної виконавчої служби, правоохоронних і будьяких інших органів, служб, посадових, юридичних або фізичних осіб, що можуть привести до невиконання або
неналежного виконання Позичальником зобов’язань за Договору про споживчий кредит, що укладається в рамках
цього Договору, визнання його недійсним чи неукладеним; в) усі документи та інформація, надані Позичальником
Банку у зв’язку з підготовкою та укладанням цього Договору та Договору про споживчий кредит, що укладається
на його підставі, на дату надання Споживчого кредиту були та є чинними та достовірними; г) відсутні будь-які інші
обставини, що обмежують Позичальника в укладанні та/або виконанні зобов'язань за цим Договором та/або за
Договором про споживчий кредит, що укладається в рамках цього Договору; д) він у повній мірі попередньо
ознайомлений з умовами надання Кредиту, в тому числі сукупною вартістю Кредиту, його особливостями,
перевагами та недоліками, а також з іншою інформацією про Кредит, надання якої передбачено вимогами
діючого законодавства України, вся надана інформація йому цілком зрозуміла та не потребує додаткового
тлумачення; є) він усвідомлює свої дії, якими може свідомо керувати та не перебуває під впливом помилки,
обману, насилля, погрози, тяжкої обставини тощо; ж) він володіє українською мовою в обсязі достатньому для
повного розуміння умов цього Договору та Договору про споживчий кредит, що укладається в рамках цього
Договору.
4.4. Позичальник має право:

4.4.1. Одержувати безоплатно, на вимогу Позичальника, у спосіб та в порядку, визначенному п. 3.20. цього
Договору, 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.
4.4.2. Звертатися до Банку з пропозицією про перенесення строку погашення Кредиту у разі виникнення
тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин.
4.4.3. Здійснити дострокове погашення Кредиту (частини Кредиту), у тому числі шляхом збільшення суми
періодичних виплат.
4.5. Позичальник не вправі вимагати видачі Кредиту у випадку настання подій, зазначених у п.п. 4.2.5., 4.2.6.
цього Договору.
4.6. 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.
4.6.1. Про намір відмовитися від Договору про споживчий кредит 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 4.6. цього Договору.
4.6.2. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і
підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
4.6.3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору про
споживчий кредит Позичальник зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором про
споживчий кредит та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою,
встановленою в Договорі про споживчий кредит.
4.6.4. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від Договору про
споживчий кредит.
4.6.5. Відмова від Договору про споживчий кредит є підставою для припинення договору щодо особистого
страхування Позичальника від нещасного випадку, який було визначено як обов’язковий для отримання кредиту,
укладеного Позичальником. Страхова компанія зобов’язана повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за
договором щодо особистого страхування, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового
повідомлення про відмову від цього Договору, якщо такі послуги страхування не були фактично надані до дня
відмови Позичальника від Договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА.
4.1. За виконання зобов'язань за цим Договором та за Договором про споживчий кредит, що укладається в
рамках цього Договору, Позичальник відповідає також всім належним йому майном і коштами, на які може бути
звернене стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
5.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором та за Договором
про споживчий кредит Сторони несуть відповідальність в порядку та на умовах у відповідності до чинного
законодавства України та цього Договору.
5.2. При порушенні Позичальником будь-яких термінів та строків повернення Кредиту, в тому числі, при
порушенні термінів, передбачених Графіком платежів, який є невід’ємною частиною Договору про споживчий
кредит (Додаток № 1), несвоєчасної сплати процентів та комісій за користування Кредитом, Позичальник сплачує
Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який
сплачується пеня від суми несплаченого платежу, за кожний день прострочення. Розмір пені за період, за який
сплачується пеня, не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
За кожний випадок порушення Позичальником на строк більш ніж 60 (шістдесят) календарних днів
зобов'язань по поверненню Кредиту, сплаті процентів та комісій за користування Кредитом Банк має право
нарахувати (а Позичальник зобов’язаний сплатити на першу вимогу Банку) штраф у розмірі 10% (десять
процентів) від суми простроченого платежу.
5.3. Позичальник сплачує Банку штраф у розмірі 25% (двадцять п’ять процентів) від суми Кредиту, використаної
Позичальником не за цільовим призначенням, передбаченим Договором про споживчий кредит.
5.4. При порушенні Позичальником 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% (один процент) від суми /ліміту Кредиту, наданих/ого Позичальнику Банком за
Договором про споживчий кредит, за кожний випадок порушення.
5.5. У випадку укладення Договорів про споживчий кредит за програмами кредитування «Морская»,
«Выезжающие за рубеж», «Первый рейс», Позичальник, протягом не більше 3-х місяців з дати отримання всієї
суми Кредиту згідно п. 1.1. Договору про споживче кредитування, зобов’язується перераховувати (забезпечити
перерахування) власну заробітну плату на відкритий в Банку поточний рахунок, операції за яким можуть
здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів. За невиконання вказаного зобов’язання
Позичальник сплачує на першу вимогу Банку штраф у розмірі 1% (один процент) від суми, зазначеної у п.1.1.
Договору про споживче кредитування за кожен місяць порушення.
5.6. У випадку звільнення Позичальника з підриємства, з яким у нього укладено та є чинним трудовий договір на
дату укладення цього Договору та Договору про споживчий кредит, Позичальник зобов’язаний достроково,
протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати звільнення, повернути Кредит, сплатити комісію та проценти за
користування Кредитом, виконати інші зобов'язання за цим Договором та за Договором про споживче
кредитування у повному обсязі.

5.7. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником за Угодою про
надання сподивчого кредиту, не може перевищувати половини суми Кредиту, одержаної Позичальником за
Договором про споживчий кредит, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.
5.8. Пеня та всі штрафи, зазначені у п.п. 5.2. – 5.6. цього Договору, сплачуються Позичальником на рахунок,
зазначений у п.1.5. Договору про споживчий кредит.
5.9. На підставі статті 259 Цивільного кодексу України та у відповідності з цим Договором та Договором про
споживчий кредит, 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 та за
Договором про споживчий кредит, яка укладається в рамках даного Договору, 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 цим Договором;
- при настанні будь-якої з подій, зазначених у п.п. 4.2.5., 4.2.6. цього Договору.
6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ.
6.1. Спірні питання за цим Договором Сторони врегулюють за взаємною згодою.
6.2. При недосягненні згоди між Сторонами за цим Договором, спір, без додержання досудового порядку
врегулювання, передається в суд для вирішення відповідно до чинного законодавства України.
7. ДОГОВІРНЕ СПИСАННЯ.
7.1. 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 електронного платіжного засобу, відкритих в Банку та/або тих, що будуть
відкриті в Банку після укладення Договором про споживчий кредит і направляти їх на виконання грошових
зобов’язань Позичальника за Договором про споживчий кредит.
7.2. Договірне списання здійснюється Банком у межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим Договором та за
Договором про споживчий кредит, у тому числі:
- коштів, що підлягають сплаті Позичальником на користь Банку за цим Договором та за Договором про
споживчий кредит (в тому числі, при порушенні термінів, передбачених графіком погашення, або при порушенні
строку/терміну дострокового повернення Кредиту на вимогу Банку);
- коштів простроченої суми Кредиту та прострочених процентів за користування Кредитом, комісії;
- коштів в сумі неустойки (штрафу, пені) відповідно до цього Договору, які Позичальник зобов'язаний сплатити
Банку за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором та за Договором про споживчий
кредит.
7.3. Право договірного списання Банк може використати в разі настання строку платежу за цим Договором та за
Угодою про надання сподивчого кредиту, або прострочення Позичальником цього строку.
7.4. Для здійснення договірного списання Банк оформляє меморіальний ордер, в реквізиті «Призначення
платежу» якого зазначає номер, дату та пункти 7.1., 7.2., 7.3. цього Договору.
8. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОЗИЧАЛЬНИКА.
8.1. 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).
8.2. 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 Позичальника за цим Договором та за Договором про споживчий кредит, у тому числи 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 тощо.
Банк здійснює збереження банківської таємниці у відповідності до законодавства України. За неправомірне
розголошення банківської таємниці винна особа несе відповідальність відповідно до законодавства України.
8.3. Своїм підписом під цим Договором Позичальник надає згоду на розкриття Банком будь-якої інформації щодо
умов цього Договору та стану його виконання наступним особам:
1) акціонеру Банку, якій володіє істотною/суттєвою участю у Банку;
2) страховій компанії, з якою Позичальником буде укладено договір/договори страхування, зазначені у цьому
Договорі.
8.4. 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.
8.5. Своїм підписом під цим Договором Позичальник надає Банку письмову згоду на здійснення обробки
персональних даних, які є банківською таємницею, для здійснення повноважень Банка.
8.6. Банк несе відповідальність за порушення прав Позичальника у сфері захисту персональних даних згідно
Закону.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, УМОВИ ЙОГО ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ
9.1. Цей Договір набирає чинності з дати його розміщення на Сайті Банку за електронною адресою: www.mtb.ua,
для Позичальника – з дати підписання ним Заяви про приєднання до Договору, яка викладена у Договорі про

споживчий кредит та діє до прийняття Сторонами чи однією із Сторін рішення про його розірвання та за умови
належного виконання Сторонами інших положень цього Договору.
Договір, може бути, розірваний за ініціативою однієї зі сторін після письмового попередження (рекомендованим
листом або врученням під розпис) іншої сторони за 31 (тридцять один) календарний день до запланованої дати
розірвання, за умови відсутності з боку Сторін невиконаних зобов'язань по цьому Договору за Договором про
споживчий кредит та проведення всіх взаєморозрахунків.
9.2. Банк має право змінювати та доповнювати цей Договір, повідомляючи про це Позичальника не менш, ніж за
30 (тридцять) календарних днів до запровадження в дію таких змін - на Сайті Банку. Позичальник має право до
дати, з якої застосовуватимуться зміни, розірвати цей Договір одночасно виконав всі зобов’язання перед Банком
за цим Договором та за Договором про споживчий кредит. Неотримання Банком у письмовій формі будь-яких
заперечень від Позичальника, до дати набрання чинності вказаних в цьому пункті змін, є свідоцтвом про згоду
Позичальнкиа з такими змінами. При незгоді Позичальника із вказаними змінами, Позичальник зобов'язаний, до
дати набрання чинності цих змін, письмово заявити про розірвання цього Договору та виконати всі зобов’язання
перед Банком за цим Договором та за Договором про споживчий кредит. При цьому, Позичальник приймає на
себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій Банку щодо внесення змін у Договір.
Банк направляє на номер мобільного телефону та/або на електронну адресу Позичальника та/або засобами
послуг та/або через Сайт Банку, повідомлення, що носять інформаційний, рекламний, рекомендаційний або
обов'язковий, для виконання Позичальником, характер, що є підтвердженням їх надсилання Позичальнику, а
Позичальник дає згоду на отримання зазначених, у цьому пункті Договору, повідомлень, у такий спосіб.
9.3. 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.
9.4. 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. Позичальник підтверджує, що всі умови цього Договору йому зрозуміли, що він в змозі виконати
прийняті на себе зобов'язання.
9.5. Сторони погодились, що у разі зміни найменування,
рахунків, валюти рахунків, коду (МФО),
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.
9.6. 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.
9.7. Банк є платником податку на прибуток на загальних підставах згідно чинного законодавства України.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Підписанням цього Договору Сторони надають одне одному добровільну, повну і безумовну згоду на
обробку кожною із Сторін відповідних персональних даних фізичних осіб, які зазначені у якості підписантів цього
Договору. Обробка отриманих Сторонами персональних даних здійснюватиметься Сторонами виключно з метою
забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, в обсязі і в межах, визначених Законом України «Про
захист персональних даних». Сторони підтверджують, що вони отримали згоду на обробку персональних даних
фізичних осіб, які мають відношення до цього Договору. ПАТ «МТБ БАНК» повідомляє фізичних осіб, які мають
відношення до цього Договору, про власника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних,
права, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані, на Сайті Банку.
10.2. Відносини Сторін не врегульовані цим Договором вирішуються відповідно до чинного законодавства
України. У разі внесення змін до законодавства України, що регулює відносини за цим Договором Сторони
домовились, що вони будуть керуватися чинним законодавством без внесення змін до цього Договору.
10.3. Позичальник підписуючи Заяву про приєднання до Договору, яка викладена у Договорі про споживчий
кредит, надає Банку свою згоду звертатися до третіх осіб за інформацією, що стосується його фінансового стану,
і надання інформації, якою володіє Банк про Позичальника, третім особам, у випадках, передбачених чинним
законодавством України.
10.4. Текст цього Договору розміщено на офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.mtb.ua
10.5. Місцем укладення даного Договору є адреса місцезнаходження Банку/підрозділу Банку.

Додаток 1 до ДОГОВОРУ
ПРО БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРИ НАДАННІ СПОЖИВЧИХ
КРЕДИТІВ У ПАТ «МТБ БАНК»
ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ №________

м. _____

«__» _______ 20__ р.

Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК» (надалі - «Банк»), від імені якого діє (в особі)
___________________ (що діє) на підставі ___________________________, з одного боку, та
Позичальник (Держатель) - _____________, (надалі - «Позичальник» та/чи «Держатель»), реєстраційний номер облікової
картки платника податків: __________, паспорт серія та номер _________, виданий __________ в _________________ «___»
____ ____ р., місце проживання зареєстровано за адресою: _______, якій діє на підставі особистого волевиявлення, з іншого
боку, які разом іменуються в тексті цього Договору про споживчий кредит – «Сторони», попередньо ознайомлені з вимогами
чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, уклали цей
Договір про споживчий кредит (надалі - «Кредитний договір»).
Терміни, що використовуються у Кредитному договорі:
Кредит – грошові кошти Банку, які надаються Позичальнику на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не
пов’язаних з підприємницькою діяльністю, в розмірі та на умовах, визначених Договором. Надання Кредиту здійснюється
повністю в узгоджені Банком і Позичальником строки, протягом строку, на якій надається Кредит. Надання Кредиту є
банківською послугою.
Кредитний пакет: до складу Кредитного пакету входять послуги Банку, що полягають у наданні смс-інформування щодо
заборгованості яка прострочена, надання будь-якої нестандартної довідки про сплату кредиту, нарахованих відсотків, пені тощо
за період (що потребує додаткового аналізу), надання офіційної довідки про повне погашення кредитної заборгованості за
письмовою вимогою власника рахунку при погашенні кредиту, надання виписки по рахунку за вимогою клієнта. Вартість
Кредитного пакету, згідно діючих тарифів Банку, оплачується за рахунок власних коштів Клієнта без залучення кредитних
коштів Банку.
Послуги - Надалі разом Послуга, Послуга «смс-інформування», «голосова пошта».
1. НАДАННЯ КРЕДИТУ
1.1. Банк надає Позичальнику споживчий Кредит, а Позичальник отримує його на наступних умовах:
Тип кредиту: кредит
На споживчі цілі: ____________ гривень ___ коп.

Тип, розмір та Валюта
Кредиту
Мета отримання
Кредиту

На споживчі цілі.

Строк, на який
надається кредит, міс.

з___ _____ 20__р. по ___ ______ 20__р.

Необхідність
укладання договорів,
пов’язаних з
отриманням та
обслуговуванням
Кредиту:

Договір про банківське обслуговування фізичних осіб при наданні споживчих кредитів у ПАТ
«МТБ БАНК» (надалі – «Договір»)

Процентна ставка за
кредитом. Тип
процентної ставки
Вид забезпечення

Фіксована процентна ставка ___% річних.
а) без забезпечення;
б) порука фізичної особи, ПІБ____________, РНОКПП____________

Розмір реальної річної процентної ставки та загальна вартість Кредиту зазначені у Додатку №1, що є невід’ємною частиною
цього Кредитного договору.
1.2. Банк надає Позичальнику споживчий Кредит, а Позичальник зобов‘язується повернути Кредит, сплатити проценти за
користування Кредитом, інші платежі, визначені даним Кредитним договором та Додатком №1 «Графік платежів» (надалі
«Графік платежів»), що є його невід’ємною частиною. Кредит надається шляхом безготівкового перерахування з позичкового
рахунку на рахунок №__________.
1.4. Позичальник зобов’язаний повернути Банку суму Кредиту та виконати всі інші зобов’язання встановлені Кредитним
договором не пізніше «__» _____ 20___ р.
1.5. Сума отриманого Кредиту погашається щомісяця на рахунок №2909________ в Дату платежу та в розмірі, зазначеному в
Графіку платежів.
1.6. Позичальник сплачує комісії за ________________, _______________ розмір та порядок сплати якої(их) зазначено в
Графіку платежів. Комісія сплачується на рахунок, вказаний у п.1.5. цього Договору.
1.7. Проценти за користування Кредитом сплачуються на рахунок , вказаний у п.1.5. цього Договору щомісяця згідно Графіку
платежів, виходячи із Розміру процентної ставки, визначеної п.1.1. даного Кредитного договору. Після закінчення
передбаченого цим Договором строку, на якій надається Кредит, проценти нараховуються виходячи із Розміру процентної
ставки, визначеної п.1.1. даного Кредитного договору за період прострочення до фактичного погашення Кредиту, які
Позичальник сплачує щомісяця, у Дату платежу і в день фактичного повного погашення Кредиту, а у разі дострокового повного
погашення заборгованості – в день фактичного погашення Кредиту.
Для розрахунку використовується фактична кількість днів у календарному місяці та 360 календарних днів у календарному році.
1.8. Проценти за користування кредитом нараховуються щоденно, на фактичну суму непогашених кредитних коштів за
фактичний час користування такими коштами, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та 360 днів році, включаючи день
видачі та виключаючи день повернення та сплачуються Позичальником на рахунок, вказаний у п.1.5. цього Кредитного договору
і відповідно до умов цього Кредитного договору.
2. ІНШІ УМОВИ

2.1. Банк має право 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.
2.2. Підписанням цього Кредитного договору Позичальник заявляє, гарантує та підтверджує, що:
а) Банк надав Позичальнику в письмовій формі та в повному об’ємі інформацію передбачену Законом України «Про споживче
кредитування»;
б) Банк надав Позичальнику підписаний зі сторони Банку оригінальний примірник цього Кредитного договору та всіх додатків до
цього Кредитного договору;
в) Банк ознайомив Позичальника з умовами кредитування та орієнтовною загальною вартістю Кредиту перед укладанням цього
Кредитного договору;
г) Цей Кредитний договір укладено на сприятливих для Позичальника умовах.
2.3. Невід’ємною частиною цього Кредитного договору є Договір про банківське обслуговування фізичних осіб при наданні
споживчих кредитів у ПАТ «МТБ БАНК», що розміщений на веб-сайті Банку: www.mtb.ua. Підписанням цього Кредитного
договору Позичальник підтверджує, що ознайомлений з Договором про банківське обслуговування фізичних осіб при наданні
споживчих кредитів у ПАТ «МТБ БАНК», погоджується з ним та зобов’язується належно та неухильно виконувати свої обов’язки,
визначені ним, а також підтверджує факт отримання примірника Договору про банківське обслуговування фізичних осіб при
наданні споживчих кредитів у ПАТ «МТБ БАНК».
2.4. Підписанням цього Кредитного договору Позичальник підтверджує приєднання до Договору про банківське
обслуговування фізичних осіб при надання споживчих кредитів у ПАТ «МТБ БАНК» підтверджує Публічну пропозицію
ПАТ «МТБ БАНК» на укладання Договору, яка розміщена на веб-сайті Банку: www.mtb.ua і безумовно приєднується до
умов Договору. Це застереження про приєднання до Договору за своїми правовими наслідками вважається Заявою
про приєднання до Договору.
Підписом під цим Кредитним договором з застереженням про приєднання до Договору Позичальник підтверджує, що усі
затребувані Банком документи надаються виключно для надання послуг при наданні споживчих кредитів; уся інформація, що
надана Позичальником ПАТ «МТБ БАНК» є повною, достовірною у всіх відношеннях, і Позичальник зобов’язуюся терміново не
пізніше 5 (п’яти) календарних днів повідомляти ПАТ «МТБ БАНК» про будь-які зміни в цій інформації, що можуть статися в
період дії Договору. Позичальник погоджується, що ПАТ «МТБ БАНК» має право перевіряти інформацію, надану
Позичальником і проводити такі перевірки, які ПАТ «МТБ БАНК» вважає за потрібні.
Підписанням цього Кредитного договору з застереженням про приєднання до Договору Позичальник підтверджує, що всі умови
Договору йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення, свій примірник Кредитного договору з застереженням про
приєднання до Договору він отримав в день укладення Договору (підписання Кредитного договору з застереженням про
приєднання до Договору). Про зміну адреси або номеру мобільного телефону повідомлятиме Банк письмово.
Підписанням Кредитного договору з застереженням про приєднання до Договору Позичальник, як суб’єкт персональних даних,
надає згоду Банку на обробку та використання його особистих персональних даних, без обмежень з метою надання йому
фінансових послуг, передбачених Договором та Кредитним договором. Також надає згоду на передачу його персональних
даних з правом їх обробки та використання третім особам, залученим Банком на договірній основі до процесу обслуговування
Договору та повернення заборгованості Позичальника перед Банком за Кредитним договором. Обсяг персональних даних
Позичальника, які оброблятимуться у базі персональних даних Банку, визначається Банком відповідно до вимог законодавства
України. Позичальник зобов'язується надавати у найкоротший термін Банку уточнену інформацію та подавати оригінали
відповідних документів при зміні персональних даних Позичальника, якими є паспортні дані, у т.ч. громадянство, місце
проживання фактичне та за державною реєстрацією, та інші відомості в межах, визначених законодавством для ідентифікації
фізичної особи, для внесення нових персональних даних Позичальника до бази персональних даних.
2.5. 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.
2.6. Цей Кредитний договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Позичальником
своїх зобов’язань за цим Кредитним договором.
2.7. Цей Кредитний договір укладено у 2 (двох) оригінальних примірниках (по одному для кожної із Сторін), кожен з яких має
рівну юридичну силу. У випадку виявлення розбіжностей у змісті різних примірників цього Кредитного Договору, перевага
надається тому примірнику цього Кредитного договору, який знаходиться у Банка.
Додаток № 1: Графік платежів.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
БАНК

ПОЗИЧАЛЬНИК

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК»

_________________________ (ПІБ, повністю)

Україна, 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ,
проспект Миру, 28, код ЄДРПОУ 21650966, МФО
328168,
кор.
рахунок
№32007103401026
в
Національному банку України, МФО 300001,
Ліцензія НБУ №66 від 19.03.2018р.
______________________________ (посада)

Паспорт серія та номер ____________, виданий
__________________________,
__.__.____р.,
реєстраційний номер облікової картки платника податків
за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників
податків:
_______________,
місце
проживання
зареєстровано за адресою:_________________________,

______________________ _______________
м.п.

___________________(підпис) _________________ (ПІБ)

Один з оригінальних примірників цього
Кредитного договору та Додаток №1
«Графік платежів» до цього Кредитного
договору отримав

____________________________
Підпис Позичальника

(___________)
ПІБ Позичальника

По кредитам за програмами: «Морская», «Первый рейс».
ЗГОДА.
Я, _______________________________(ПІБ), зареєстрований(на) за адресою: ____________________, паспорт: серія____
№________, 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.
«___»______ _____р. ___________________(підпис)_________________________________(П.І.Б.)
Або
ЗГОДА.
Я, _______________________________(ПІБ), зареєстрований(на) за адресою: ____________________, паспорт: серія____
№________, 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____ №________, 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
ЗАЯВА.
Я, _______________________________(ПІБ), зареєстрований(на) за адресою: ____________________, паспорт: серія____
№________, 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.
«___»______ _____р. ___________________(підпис)_______

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

