ДОГОВІР ПРО БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ НАДАННІ КРЕДИТУ У ВИГЛЯДІ
ПОНОВЛЮВАНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ У ПАТ «МТБ БАНК»

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
СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ, що приєднався (акцепт) до цього Договору про банківське обслуговування
суб’єктів господарювання при наданні кредиту у вигляді поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК»
(надалі - Договір) і прийняв його умови (публічну пропозицію Банку необмеженому колу осіб) шляхом
підписання Кредитного договору (поновлювана кредитна лінія) (Додаток 1, Додаток 2 до цього Договору)
(надалі за текстом – «Клієнт»), 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 про нижченаведене.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір регулює відносини Банку, як кредитора, та суб’єкта господарювання, що отримав кредит у
вигляді поновлюваної кредитної лінії (Позичальника), як боржника, та визначає умови та порядок надання
Банком суб’єктам господарювання кредитів у вигляді поновлюваної кредитної лінії. Відповідно до цього
Договору Банк у разі укладання між Банком та Позичальником Кредитного договору (поновлювана кредитна
лінія) (надалі за текстом - Кредитний договір), що здійснюється згідно з умовами Кредитного договору, надає
Позичальнику Кредит, нараховує проценти та комісійні винагороди, згідно з умовами Договору та укладеного
Сторонами Кредитного договору.
1.2. Згідно з умовами цього Договору Банк зобов’язується надати Позичальнику грошові кошти у вигляді
поновлюваної кредитної лінії з лімітом заборгованості, що встановлений у Кредитному договорі (далі –
«Кредит»), а Позичальник зобов’язується прийняти, використати за цільовим призначенням та повернути
Банку Кредит, сплатити за користування Кредитом відсотки річних, комісії, пені і штрафи та інші платежі, що
будуть нараховані відповідно до умов Кредитного договору.
Видача коштів за Кредитом відбувається траншами (частинами) на підставі письмових повідомлень (заявок)
Позичальника, що є невід’ємною частиною Кредитного договору.
За Кредитним договором Позичальник має право багаторазово отримувати кошти за Кредитом і погашати
заборгованість таким чином, щоб фактичний залишок заборгованості за Кредитом не перевищував
встановленого ліміту заборгованості.
1.3. Визначення термінів, які використовуються у цьому Договорі, наведені в цьому Договорі та в чинному
законодавстві України.
Банк - ПАТ «МТБ БАНК» та його відокремлені підрозділи
Банківський день - робочий день, у який банківські установи України відкриті для проведення операцій по
переказу коштів, і протягом якого банки здійснюють банківські операції, у тому числі по зарахуванню грошових
коштів, що надійшли на поточні рахунки клієнтів банків. Тривалість банківського дня встановлюється
нормативно-правовими актами Національного банку України.
Договір - цей Договір із всіма додатками, змінами та доповненнями до нього, а також Кредитними договорами
та всіма іншими угодами та договорами, що можуть бути укладені між Сторонами на підставі цього Договору
та протягом строку його дії.
Поновлювана кредитна лінія (кредитна лінія з лімітом заборгованості) - вид кредиту, коли Позичальник
має право багаторазово отримувати транші і погашати заборгованість за кредитом таким чином, аби фактична
заборгованість за кредитом не перевищувала встановленого ліміту
Заставна вартість майна - вартість активу, що забезпечує кредит, яку кредитор сподівається одержати від
відчуження даного активу в разі неплатоспроможності Позичальника
Клієнт – юридична особа, фізична особа–підприємець (у т.ч. фізичні особи, які проводять незалежну
професійну діяльність) та інші, яким Банк надає банківські послуги.
Кредитна лінія - цільове кредитування комерційних угод Клієнтів з використанням суми кредиту частинами
протягом періоду часу, визначеного договором
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.
Позичальник - суб'єкт господарювання (юридична особа, фізична особа-підприємець) будь-якої форми
власності (державна, комунальна, приватна), який отримує кредит
Поручитель - суб'єкт господарювання будь-якої форми власності або фізична особа; Поручитель несе
солідарну відповідальність з Позичальником перед Банком за виконання зобов'язань Позичальника за
Кредитним договором
Поточний рахунок – рахунок, який відкривається Банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів і
здійснення розрахунково–касових операцій за допомогою платіжних інструментів згідно з умовами
відповідного договору і вимогами законодавства України.
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.
Резиденти - юридичні особи, суб'єкти господарювання, які не мають статусу юридичної особи (філії,
представництва тощо), з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі
законів України
Ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату
оцінки за угодою між покупцем і продавцем, після проведення відповідного маркетингового дослідження за
умови, що кожна зі сторін діяла зі знанням справи, продумано і без примусу
2. УМОВИ, ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ
2.1. Сторони погоджуються з тим, що зобов'язання Банка надати Кредит виникає з дати, вказаної у
Кредитному договорі, а право на отримання Кредиту виникає у Позичальника виключно після надання Банку
належним чином оформленого забезпечення зобов'язань Позичальника відповідно до Кредитного договору та
отримання Банком витягу(-ів) з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про реєстрацію обтяження
предмету застави та/або Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на паперовому
носії про державну реєстрацію іпотеки та про державну реєстрацію обтяження речових прав на нерухоме
майно, а також підтвердження страхування предмета застави/іпотеки на передбачених договором(-ами)
страхування та цим Договором умовах.
Під «належним оформленням» Сторони розуміють підписання та нотаріальне посвідчення (за згодою Сторін
або відповідно до законодавства) договорів застави/іпотеки/поруки, договорів страхування, іншу передбачену
законодавством процедуру реєстрації укладених договорів.
Банк має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку, якщо передбачене цим
Договором забезпечення зобов'язань Позичальника протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня підписання цього
Договору Банку надано не буде.
2.2. Видача Кредиту відбувається шляхом перерахування грошових коштів з позичкового рахунку на поточний
рахунок Позичальника в національній валюті України, що зазначений у Кредитному договорі, або за
погодженням з Банком, на інший рахунок, зазначений Позичальником у повідомлені (заявці) на транш, якій(а)
подається відповідно до Кредитного договору.
2.3. Не пізніше ніж за три робочі дні Позичальник повинен письмово повідомити Банк про необхідну йому суму
Кредиту із наданням Банку усіх необхідних документів стосовно цільового напрямку використання,
оформлених відповідно до чинного законодавства України.
2.4. Позичальник зобов’язується повернути Банку Кредит не пізніше кінцевої дати, зазначеної у Кредитному
договорі відповідно до графіку , зазначеному у Кредитному договорі.
У разі непогашення заборгованості за Кредитом у передбачені графіком терміни/строки, така заборгованість
вважається простроченою.
2.5. Сплата нарахованих Банком процентів за користування Кредитом здійснюється Позичальником на
рахунок, вказаний у Кредитному договорі.
Нарахування Банком процентів за користування Кредитом здійснюється, починаючи з дати
виникнення фактичної заборгованості на рахунку, зазначеному у п. 2.2. Кредитного договору, 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 сплачуються Позичальником щомісяця, з 26-го числа, але не пізніше останнього
робочого дня поточного місяця, і в день фактичного повного погашення Кредиту. Після закінчення
передбаченого Кредитним договором строку кредитування проценти, нараховані за період
прострочення до фактичного погашення Кредиту, Позичальник сплачує в тому ж розмірі, що
встановлений до сплати протягом строку кредитування та в тому ж порядку, що визначений

вище у данному пункті, а у разі дострокового повного погашення заборгованості – в день
фактичного погашення Кредиту.
При несплаті процентів у зазначені терміни та строки, вони вважаються простроченими.
2.6. Позичальник сплачує Банку комісію, що зазначена у Кредитному договорі.
При несплаті комісійної винагороди у зазначені терміни, вона вважається простроченою.
2.7. У випадку, якщо дата погашення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом, комісії відповідно
до Кредитного договору випадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути здійснені
Позичальником не пізніше ніж у перший за ним робочий день.
2.8. Дострокове (як повне, так і часткове із зменшенням ліміту) погашення Кредиту здійснюється
Позичальником за узгодженням з Банком. При цьому Позичальник зобов'язаний одночасно сплатити Банку усі
нараховані Банком на момент дострокового погашення Кредиту (частини Кредиту) платежі.
2.9. При надходженні коштів у рахунок оплати зобов'язань Позичальника за Кредитним договором погашення
зобов'язань Позичальника здійснюється у наступній черговості:
1) сума простроченої заборгованості:
1.1. прострочені проценти (у повному обсязі);
1.2. прострочені реструктуризовані проценти (у повному обсязі);
1.3. прострочені комісії (у повному обсязі);
1.4. прострочені реструктуризовані комісії;
1.5. прострочена заборгованість за основним боргом (в повному обсязі);
2) строкова заборгованість до сплати по графіку в поточному місяці:
2.1. строкова заборгованість за відсотками (щомісячний платіж);
2.2. строкова заборгованість за реструктуризованими відсотками (щомісячний платіж);
2.3. строкова заборгованість за комісіями (щомісячний платіж);
2.4. строкова заборгованість за реструктуризованими комісіями (щомісячний платіж);
2.5. строкова (поточна) заборгованість за основним боргом (щомісячний платіж за графіком погашення);
3) сума неустойки;
4) поточна заборгованість за Кредитним договором.
Погашення заборгованості у межах кожної черги відбувається залежно від терміну / строку
прострочення. В першу чергу погашаються прострочені платежі, у другу чергу – поточні платежі, третю чергу сума неустойки, в четверту - часткове або повне погашення поточної заборгованості за Кредитним
договором, якщо інше не встановлено Кредитним договором.
Черговість оплати може бути змінено за рішенням уповноваженого органу Банку, про що Банк, у строк
до трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення уповноваженим органом Банка, повідомляє
Позичальника листом, який направляється на адресу Позичальника, що вказана у розділі «Реквізити і підписи
сторін» Кредитного договору.
Зазначені платежі, за умови готівкових розрахунків, 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.
2.10.За згодою Банку зобов'язання Позичальника за Кредитним договором можуть бути

виконані іншою особою.

3.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Банк зобов’язаний:
3.1.1. Надати Позичальнику Кредит в порядку та на умовах, викладених в цьому Договорі та Кредитному
договорі.
3.1.2. Відкрити позичковий та інші рахунки для надання, обліку заборгованості та погашення Кредиту
відповідно до діючих в Банку правил.
3.2. Банк має право:
3.2.1. Вимагати від Позичальника належного виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором та
Кредитним договором.
3.2.2. На підставі фінансової інформації аналізувати кредитоспроможність Позичальника, за
попереднім письмовим повідомленням проводити на підприємстві перевірку цільового
використання Кредиту, а також фінансового стану Позичальника та стану забезпечення Кредиту,
вносити пропозиції про подальші взаємини з Позичальником.
3.2.3. Здійснювати на користь Банку договірне списання грошей із рахунків Позичальника у межах сум, що
підлягають сплаті Банку за Кредитним договором.
3.2.4. Відмовити Позичальнику у видачі Кредиту/зупинити видачу Кредиту/вимагати від Позичальника
дострокового повернення Кредиту у разі:
−
порушення процедури визнання Позичальника банкрутом або за наявності інших обставин,
які явно свідчать про те, що наданий Позичальнику Кредит своєчасно не буде повернений;

невиконання або неналежного виконання Позичальником будь-яких зобов'язань за цим
Договором та Кредитним договором або при порушенні інтересів Банку за договорами,
укладеними в забезпечення зобов'язань Позичальника за цим Договором та за Кредитним
договором;
−
встановлення Національним банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими
державними органами будь-яких обмежень щодо активних операцій Банку;
−
в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
Виконання Позичальником вимоги Банку щодо дострокового повернення суми Кредиту, сплати процентів
за користування Кредитом, інших платежів відповідно до умов цього Договору та Кредитного договору
повинно бути здійснено Позичальником протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів з дати одержання
повідомлення про таку вимогу Банку.
3.2.4.1. Якщо між Банком та Позичальником
та/або третімі особами укладені Кредитні договори,
забезпеченням за якими є одне і те саме майно, у випадку якщо погашення боргу за цим Договором або за
одним з таких договорів прострочено понад 30 календарних днів, Банк має право вимагати дострокого
погашення боргу за всіма іншими кредитами та/або його дострокове погашення за рахунок реалізації
предмета застави.
3.2.5. Банк має право стягнути з Позичальника прострочені платежі по сплаті Кредиту, процентів за
користування Кредитом, комісій при порушенні Позичальником строків та термінів, передбачених Кредитним
договором.
3.2.5.1. Банк має право пред’явити вимогу та стягнути з Позичальника витрати на страхування предметів
забезпечення, якщо страхування було здійснено за рахунок Банку.
3.2.6. Банк має право на власний розсуд, без отримання від будь-яких осіб будь-яких додаткових погоджень,
згод и т.п. здійснювати перевірку наявності і стану та вартості/оцінки майна (майнових прав), наданих в
забезпечення виконання Позичальником власних зобов'язань за цим договором. Перевірка вартості/оцінки
забезпечення здійснюється оцінювачем Банку відповідно до внутрішньобанківського порядку оцінки
забезпечення зі складанням відповідного Висновку про перевірку вартості забезпечення, який підписується
Банком (в особі представника) і Позичальником/Заставодавцем/Іпотекодавцем, та у відповідності до умов
Кредитного договору.
Банк має право здійснювати перевірку наявності, стану та вартості/оцінки майна, отриманого в заставу, з
такою періодичністю:
- нерухомого майна та цілісного майнового комплексу - не рідше одного разу на рік;
- товарів в обороті або в переробці - не рідше одного разу на квартал;
- майнових прав на одержання грошових коштів (виручки) за укладеними договорами про продаж
товарів/проведення робіт/надання послуг - не рідше одного разу на місяць;
- іншого майна/майнових прав - не рідше одного разу на півроку.
3.2.7. Банк має право на обов’язкову переоцінку наданого в забезпечення (заставу/іпотеку) майна в наступних
випадках:
а) при зміні істотних умов цього Договору (збільшення суми Кредиту; збільшення строку Кредиту; зменшення
розміру процентів та/або комісій; зміна порядку та строків сплати Кредиту, процентів, комісій; зміна складу
забезпечення) та/або за ініціативою Позичальника, якщо остання оцінка проводилась більш ніж 12
(дванадцять) місяців тому;
3.2.7.1. За наявності відповідної умови (видача коштів, при збереженні певного рівня LTV) в рішенні
Наглядової ради / Кредитного комітету / Комітету кредитної оцінки за відповідною кредитною операцією:
а) при зміні істотних умов цього Договору (збільшення суми Кредиту; збільшення строку Кредиту; зменшення
розміру процентів та/або комісій; зміна порядку та строків сплати Кредиту, процентів, комісій; надання Банку
додаткового забезпечення, виведення / зміни / заміни состава раніше наданого Банку забезпечення) та/або за
ініціативою Позичальника, якщо остання оцінка проводилась більш ніж 12 (дванадцять) місяців тому;
б) у випадку порушення термінів та строків погашення Кредиту та/або сплати процентів більш ніж 90
(дев’яносто) календарних днів;
в) у випадку зміни кон’юнктури ринку: не рідше одного разу на рік - для нерухомості та виробничого
обладнання, устаткування, транспортних засобів, не рідше одного разу на півроку - для іншого майна;
г) у випадку погіршення стану майна, наданого в забезпечення (заставу/іпотеку) за Кредитним договором.
Переоцінка здійснюється суб’єктом оціночної діяльності за узгодженням з Банком за рахунок
Позичальника або Заставодавця/Іпотекодавця за договорами забезпечення (застави/іпотеки) або
оцінювачами Банку, у відповідності до вимог процедур Банку та у відповідності до діючого законодавства. У
випадку зміни вартості наданого в забезпечення (заставу/іпотеку) майна, укладаються відповідні додаткові
угоди до договорів забезпечення (застави/іпотеки) у відповідності до діючого законодавства.
3.2.8. Зобов'язання Банку щодо надання Позичальнику кредитних коштів за
Кредитним договором
вважаються відкличними.
3.2.9. 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 юридичну
особу - Позичальника, а також інших відомостей, які будуть надані до Бюро на підставі укладеного договору з
метою формування та ведення кредитної історії, як майбутнього суб'єкта кредитної історії, яка в себе включає:
інформацію про Позичальника, як суб'єкта кредитної історії; інформацію щодо виконання договорів, дія яких
припинена виконанням зобов'язань; інформацію щодо чинних договорів укладених раніше; інформацію щодо
цього Договору та Кредитного договору; інформацію, яка внесена до анкети з метою отримання нового
кредиту; інформації щодо укладення нового договору.
3.3. Позичальник зобов’язаний:
3.3.1. До отримання Кредиту надати Банку належним чином оформлене забезпечення відповідно до п. 4.1.
Кредитного договору, з урахуванням умов п. 2.1. Кредитного договору, в тому числі, підтвердження
−

страхування предмета застави/іпотеки на передбачених договором (-ами) страхування та Кредитним
договором умовах.
3.3.2. Належним чином виконувати взяті на себе зобов'язання за цим Договором, Кредитним договором
використати Кредит на передбачені Кредитним договором цілі.
3.3.3. Не вчиняти дій, які можуть призвести до невиконання своїх зобов'язань за Кредитним договором або
договорами, укладеними в забезпечення зобов'язань Позичальника за Кедитним договором.
3.3.4. Забезпечити Банку умови для проведення перевірок Позичальника за даними бухгалтерського,
оперативного і складського обліку, цільового використання Кредиту, його забезпеченості і своєчасності
погашення (в тому числі безпосередньо на підприємстві) у дводенний термін з дня отримання письмового
повідомлення Банку.
3.3.5. До повного погашення всіх зобов'язань за Кредитним договором:
3.3.5.1. Самостійно надавати Банку:
−
щокварталу (до 27-го числа місяця, наступного за звітним кварталом) - дані про суми
надходжень у звітному кварталі на поточні рахунки Позичальника в інших банківських
установах (із виділенням окремим рядком сум фактично отриманих кредитних коштів) та про
стан заборгованості за кредитами, отриманими в інших банківських установах;
−
щокварталу (не пізніше 27-го числа місяця, наступного за звітним кварталом) - квартальну
фінансову звітність (Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №1 (Код за ДКУД 1801001), Звіт
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2 (Код за ДКУД 1801003),
Декларацію про прибуток підприємства;
−
щорічно (не пізніше 01 березня наступного за звітним роком) – податкову декларацію/річну
фінансову звітність (Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №1 (Код за ДКУД 1801001), Звіт
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2 (Код за ДКУД 1801003),
Декларацію про прибуток підприємства; іншу інформацію на вимогу Банку, у тому числі - про
належне Позичальнику на праві власності або повного господарського відання майно.
3.3.2.2. Направляти щомісячно встановлений у Кредитному договорі відсоток від загального обсягу
надходжень від господарської діяльності (за всіма поточними рахунками Позичальника, що відкриті в
банківських установах) на власні поточні рахунки у Банку.
Для цілей цього договору під "загальним обсягом надходжень від господарської діяльності" Сторони
розуміють грошові кошти, що були отримані Позичальником від третіх осіб на власні поточні рахунки
Позичальника у банківських установах відповідно до укладених господарських договорів, за винятком:
повернення грошових коштів; внесення коштів, як вкладу до статутного фонду; внесення грошових коштів в
якості додаткових внесків; перерахування Позичальником коштів з власного поточного/вкладного
(депозитного) рахунку, відкритого в іншому банку та навпаки; надходження на поточні рахунки Позичальника
кредитних коштів; отримання зворотної фінансової допомоги, надходження на поточні рахунки Позичальника
коштів з вкладного(их) рахунку(ів).
3.3.2.3. Попередньо письмово погоджувати з Банком одержання кредитів в інших фінансових установах.
3.3.3. Негайно повідомляти Банк про обставини, що свідчать про наявність прав і вимог третіх осіб на предмет
застави/іпотеки.
3.3.4. У випадку зниження вартості наданого забезпечення, на вимогу Банку (у строк до 30 (тридцяти)
календарних днів з дати отримання вимоги), надати додаткове забезпечення, що задовольняє Банк. Вартість
забезпечення протягом чинності Кредитного договору визначається до діючого у Банку порядку оцінки
забезпечення та у відповідності до п. 3.2.7. цього Договору.
3.3.5. Позичальник зобов’язується здійснити переоцінку наданого в забезпечення (заставу/іпотеку) майна у
випадках та на умовах, зазначених у п. 3.2.7. цього Договору та надати Банку Звіт про оцінку (при здійсненні
переоцінки незалежною оціночною компанією).
3.3.6. Замінити повністю предмет застави/іпотеки у разі його знищення або значного пошкодження/зменшення.
3.3.7. Негайно повідомити Банк про порушення провадження у справі про банкрутство Позичальника,
наявність інших рішень суду, що набрали законної сили, 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 може
бути не повернутий.
3.3.8. У разі розірвання Кредитного договору з будь-яких підстав в останній день дії Кредитного договору у
повному обсязі повернути Банку отриманий Кредит, сплатити проценти, комісії, неустойку, нараховані до
моменту повернення Кредиту, цілком виконати інші зобов'язання за цим Кредитним договором.
3.3.9. Про зміну місцезнаходження, внесення змін в установчі та реєстраційні документи, або про зміну інших
даних, які можуть істотно вплинути на виконання цього Договору та Кредитного договору, Позичальник
зобов'язаний повідомити Банк протягом 3-х (трьох) календарних днів та надати відповідні документи, які
підтверджують зміни.
3.3.10. Про заплановані зміни в структурі управління та складу засновників Позичальника, а також про
майбутню реорганізацію (шляхом злиття, приєднання, поділу/виділення, перетворення) або ліквідацію Позичальник зобов'язаний повідомити Банк негайно та включити представника Банку до складу ліквідаційної
комісії для забезпечення майнових інтересів Банку за Кредитним договором. Позичальник гарантує, що
протягом п'яти робочих днів з дня державної реєстрації правонаступника той підпише з Банком додаткову
угоду до Кредитного договору.
Позичальник гарантує, що до повного виконання всіх зобов'язань за Кредитним договором не буде
проводити реорганізацію (шляхом злиття, приєднання, поділу/виділення, перетворення) або ліквідацію на
підставі рішення засновників/акціонерів Позичальника без отримання попередньої письмової згоди Банка, а у
разі отримання такої згоди правонаступники Позичальника підпишуть з Банком додаткову угоду до Кредитного
договору з обов’язковим визначенням, відповідно до вимог Банка, частки зобов’язань кожного.

3.3.11. Позичальник несе будь-які ризики, пов’язані зі зміною законодавства, забороною певних видів
діяльності, істотною зміною обставин, якими Сторони керувалися при укладенні Кредитного договору.
3.3.12. Позичальник зобов'язаний негайно на вимогу Банку відшкодувати останньому всі витрати, понесені у
зв'язку з вжиттям заходів щодо страхування предметів забезпечення.
3.4. Позичальник має право:
3.4.1. Одержувати від Банку роз'яснення/довідки з питань виконання цього Договору та Кредитного договору.
3.4.2. Звертатися до Банку з пропозицією про перенесення строку погашення Кредиту у разі виникнення
тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин.
3.4.3. За узгодженням з Банком здійснити дострокове (як повне, так і часткове) погашення Кредиту, одночасно
сплативши Банку проценти, комісії, неустойку, нараховані до моменту повернення Кредиту (частини Кредиту),
цілком виконати інші зобов'язання за Кредитним договором.
3.5. Позичальник невправі вимагати видачі Кредиту у випадку настання подій, зазначених у п. 3.2.4. цього
Договору, або невиконання зобов'язання, передбаченого п. 3.1.1. Кредитного договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.
4.2. При порушенні Позичальником будь-яких термінів та строків повернення Кредиту (в тому числі, при
порушенні термінів, передбачених графіком погашення, або при порушенні строку/терміну дострокового
повернення Кредиту на вимогу Банку), несвоєчасної сплати процентів та комісій за користування Кредитом Позичальник сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла
в період, за який сплачується пеня, від суми несплаченого платежу, за кожний день прострочення.
4.3. На підставі статті ч. 1 ст. 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.
На підставі ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України та у відповідності з цим Договором Сторони досягли
домовленості про те, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язань
Позичальника за цим Договором припиняється через 3 (три) роки з дня, коли зобов'язання мало бути
виконано.
4.4. Банк не несе відповідальності за ненадання/несвоєчасне надання Кредиту у випадках:
−
неодержання від Позичальника документів, як це передбачено п. 2.3. цього Договору;
−
при настанні будь-якої з подій, зазначених у п. 3.2.4. цього Договору.
5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
5.1. Спірні питання за цим Договором Сторони врегулюють за взаємною згодою.
5.2. При недосягненні згоди між Сторонами за цим Договором спір (без додержання досудового порядку
врегулювання) передається в суд для вирішення відповідно до чинного законодавства України.
6. ДОГОВІРНЕ СПИСАННЯ
6.1. 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.
6.2. Договірне списання здійснюється Банком у межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим Договором, у
тому числі:
−
коштів, що підлягають сплаті Позичальником на користь Банку за цим Договором (в тому
числі, при порушенні термінів, передбачених 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 умов цього Договору.
6.3. Право договірного списання Банк може використати в разі настання строку платежу за цим Договором,
або прострочення Позичальником цього строку.
6.4. Для здійснення договірного списання Банк оформляє меморіальний ордер, в реквізиті «Призначення
платежу» якого зазначає номер, дату та відповідні пункти Кредитного договору.
7. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОЗИЧАЛЬНИКА
7.1. 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).
7.2. Позичальник погоджується з тим, що Банк має право звертатися до третіх осіб за інформацією, яка
стосується фінансового стану Позичальника, а також доводити до відома третіх осіб інформацію про
заборгованість та стан забезпечення зобов’язань Позичальника за цим Договором, у тому числі - при захисті
прав Банку в суді, органах внутрішніх справ, прокуратури, в інших компетентних органах.
Банк здійснює збереження банківської таємниці у відповідності до законодавства України. За
неправомірне розголошення банківської таємниці винна особа несе відповідальність відповідно до
законодавства України.
7.3. Своїм підписом під цим Договором Позичальник надає згоду на розкриття Банком будь-якої інформації
щодо умов цього Договору та стану його виконання (а також про наявність (відсутність) i стан предмету
застави/іпотеки, що наданий в забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором) наступним особам:
1) акціонеру Банку, якій володіє істотною участю у Банку;
2) страховій компанії, з якою Позичальником та/або майновим поручителем по зобов'язаннях Позичальників
за цим Договором (заставодавцем / іпотекодавцем) буде укладено договір/договори страхування.
7.4. 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.
7.5. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що він належним чином повідомлений Банком про
передання до Кредитного реєстру, якій ведеться Національним банком України, інформації щодо
Позичальника в обсязі та в порядку, визначених чинним законодавством України (у т.ч. нормативноправовими актами Національного банку України). Позичальник проінформований Банком про те, що
Позичальник повідомляє пов'язаних з Позичальником осіб про передачу Банком даних стосовно них до
Кредитного реєстру. Позичальник має право отримати на безоплатній основі у Банку інформацію щодо того,
яка інформація стосовно інших пов'язаних з Позичальником осіб була передана Банком до Кредитного
реєстру. Позичальник та інші особи, інформація стосовно яких міститься у Кредитному реєстрі, мають право
доступу до даних про себе та до відомостей щодо запитів на отримання таких даних стосовно них у порядку,
визначеному законодавством про захист персональних даних та нормативно-правовими актами
Національного банку України. Національний банк України зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня
отримання заяви заявника безоплатно надати йому інформацію з Кредитного реєстру або повідомити про
відсутність у Кредитному реєстрі інформації стосовно нього у визначеному нормативно-правовими актами
Національного банку України порядку.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, УМОВИ ЙОГО ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ
8.1. 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
Кредитному договорі 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 Кредитним договором та проведення всіх взаєморозрахунків.
8.2. 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 Кредитним договором. 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 Кредитним договором. 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 електрону 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.
8.3. 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.
8.4. 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.
8.5. 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.
8.6. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах згідно чинного законодавства України.
8.7. Всі додатки до Договору є невід’ємною частиною.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. 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.
9.2. Позичальник підписуючи Заяву про приєднання до Договору, яка викладена у Кредитному договорі, 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.
9.3. Текст цього Договору розміщено на офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.mtb.ua
9.4. Місцем укладення даного Договору є адреса місцезнаходження Банку/підрозділу Банку.
ДОДАТКИ:
1. Кредитний договір для ЮО
2. Кредитний договір для ФОП

Додаток 1 до Публічної пропозиції ПАТ «МТБ БАНК»
на укладання договору про банківське обслуговування суб’єктів
господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК»
(юридична особа, поновлювана кредитна лінія,
національна валюта)
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №____
м. _____________

«___» _______ ____року.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська
область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, код ЄДРПОУ 21650966, Ліцензія НБУ №66 від 19.03.2018р. (далі
– «Банк»), в особі _____________ _________________________________________, що діє на підставі
довіреності, посвідченої приватним нотаріусом ___________________ нотаріального округу ___________
«___»______ _____року, реєстровий №___, з однієї сторони, та
____________________________________________________________________________,
місцезнаходження: _________________, код ЄДРПОУ________ (далі – «Позичальник»), в особі _________
__________________________, що діє на підставі ___________, з іншої сторони,
разом іменовані – «Сторони», керуючись Договором про банківське обслуговування суб’єктів
господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК» уклали цей Договір (далі –
Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На умовах цього Договору Банк зобов’язується надати Позичальнику грошові кошти у
вигляді поновлюваної кредитної лінії з лімітом заборгованості __________ грн. (______________гривень
___копійок) (далі – «Кредит»), а Позичальник зобов’язується прийняти, використати за цільовим
призначенням та повернути Банку Кредит, сплатити за користування Кредитом __%
(________________процентів) річних, комісії, пені і штрафи та інші платежі, що будуть нараховані
відповідно до умов цього Договору.
Видача коштів за Кредитом відбувається траншами (частинами) на підставі письмових повідомлень (заявок)
Позичальника, що є невід’ємною частиною цього Договору.
Следующие ниже абзацы используются в данном пункте исключительно при наличии
соответствующего условия (выдача средств, при сохранении определённого уровня LTV) в
решении Наблюдательного совета / Кредитного комитета / Комитета кредитной оценки по
соответствующей кредитной операции.
При цьому Сторони дійшли згоди, що Позичальник має право отримувати кошти (транші) за Кредитом
за умови не перевищення значення співвідношення: кредит / вартість забезпечення, наданого Банку
відповідно до п. 4.1. цього Договору, більш ніж 00% ( ____ процентів).
Вартість забезпечення, на момент отримання Банком письмового повідомлення (заявки)
Позичальника на отримання коштів (траншів) визначається Банком, виходячи з чинної оцінки, наданої
Позичальником, прийнятої Банком та проведеної згідно п.п. "а" п.3.2.7. Договору про банківське
обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК».
Строк/термін чинності оцінки визначається законодавством, яке діятиме на дату надання відповідного звіту
про оцінку.
Таким чином, Сторони погодилися, що у разі отримання Банком письмових повідомлень (заявок)
Позичальника на отримання грошових коштів з перевищенням вказаного у цьому пункті значення
співвідношення: кредит / вартість забезпечення, Банк має право відмовити Позичальнику у видачі коштів
(траншів) за Кредитом, тобто обмежити видачу коштів (траншів) за Кредитом максимальною можливою сумою
(в межах суми / ліміту кредитної лінії) з метою не перевищення вказаного у цьому пункті значення
співвідношення: кредит / вартість забезпечення, що не потребує внесення будь-яких змін (укладання
додаткових угод) до цього Договору та/або до Договорів застави/іпотеки, які є забезпеченням виконання
Позичальником зобов’язань за цим Договором.
1.2. Кредит надається Позичальнику на ___________________________________________.
1.3. Банк відкриває Позичальнику кредитну лінію на строк з «__»________ ____року по
«__»________ ____року включно. Погашення Кредиту здійснюється відповідно до графіку
погашення, передбаченого п. 2.4. цього Договору.
2. УМОВИ І ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ
2.1. Сторони погоджуються з тим, що зобов'язання Банка надати Кредит виникає з дати,
вказаної у п. 1.3. цього Договору, а право на отримання Кредиту виникає у Позичальника виключно
після надання Банку належним чином оформленого забезпечення зобов'язань Позичальника
відповідно до п. 4.1. цього Договору та отримання Банком витягу(-ів) з Державного реєстру
обтяжень рухомого майна про реєстрацію обтяження предмету застави та/або Інформації з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на паперовому носії про державну реєстрацію
іпотеки та про державну реєстрацію обтяження речових прав на нерухоме майно, а також
підтвердження страхування предмета застави/іпотеки на передбачених договором(-ами)
страхування та цим Договором умовах..

2.2. Для надання, обслуговування та погашення Кредиту Банк відкриває:
позичковий рахунок № ____________________;
рахунок ____________________ № __________;
рахунок ____________________ № __________;
рахунок ____________________ № __________.
2.3. Видача Кредиту відбувається шляхом перерахування грошових коштів з позичкового
рахунку на поточний рахунок Позичальника в національній валюті України (у гривні) № ___________
у ЦВ Банку в м. _________, МФО ______, або за погодженням з Банком, на інший рахунок, зазначений
Позичальником у повідомлені (заявці) на транш, яка подається відповідно до п. 1.1. даного
Договору.
2.4. Позичальник зобов’язується повернути Банку Кредит не пізніше кінцевої дати, зазначеної у п. 1.3.
цього Договору відповідно до графіку погашення, згідно з яким фактичний залишок заборгованості
Позичальника за Кредитом не повинен перевищувати:
Максимальний залишок заборгованості за Кредитом (грн.)
Термін
_______грн. (___________________________ гривень __ копійок)
з «__» _______ ____року
_______грн. (___________________________ гривень __ копійок)
з «__» _______ ____року
_______грн. (___________________________ гривень __ копійок)
з «__» _______ ____року
_______грн. (___________________________ гривень __ копійок)
з «__» _______ ____року
_______грн. (___________________________ гривень __ копійок)
з «__» _______ ____року
_______грн. (___________________________ гривень __ копійок)
з «__» _______ ____року
−
−
−
−

У разі непогашення заборгованості за Кредитом у передбачені графіком терміни, така
заборгованість вважається простроченою.
2.5. Сплата нарахованих Банком процентів за користування Кредитом здійснюється
Позичальником на рахунок №__________ у м.______________, МФО_______.
2.6. Позичальник сплачує Банку комісію:
а) за проведення розрахунків за поточним рахунком, пов`язаних з кредитуванням в розмірі ____%
(_________________________процента) від ліміту заборгованості, передбаченого п. 1.1. цього
Договору. Комісія без ПДВ. Комісія сплачується Позичальником в день укладення цього Договору на
рахунок № ___________ у ЦВ Банку в м. _________, МФО ______;
б) за
зарахування
коштів
на
поточний
рахунок
Позичальника,
в
розмірі
___%
(______________________процента) від фактичної суми кожного траншу за Кредитом. Комісія без ПДВ.
Комісія сплачується Позичальником на рахунок № ___________ у ЦВ Банку в м. _________, МФО
______, з 26-го числа, але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця, і в день фактичного
повного погашення Кредиту, у разі отримання траншу після 25-го числа поточного місяця, комісія
сплачується з 26-го числа, але не пізніше останнього робочого дня місяця наступного за тим, в якому
був отриманий транш;
в) за перевірку та оцінку/переоцінку наданого в забезпечення (заставу/іпотеку) майна, яка здійснюється
співробітниками Банка, у розмірі ____ (________________ гривень __________ копійок) / ____% (______
процентів) від суми Кредиту, зазначеної у п. 1.1. цього Договору, в т.ч. ПДВ. Строк сплати комісії:
протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту здійснення перевірки, оцінки/переоцінки, на рахунок
№_________
у Банку. Для цілей цього Договору під «моментом здійснення перевірки
оцінки/переоцінки» Сторони вважають дату, яка вказана, як дата складання відповідного акту.
При несплаті комісійної винагороди у зазначені терміни, вона вважається простроченою.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Позичальник зобов’язаний:
3.1.1. До отримання Кредиту надати Банку належним чином оформлене забезпечення відповідно до п. 4.1., з
урахуванням умов п. 2.1., цього Договору, в тому числі, підтвердження страхування предмета застави/іпотеки
на передбачених договором (-ами) страхування та цим Договором умовах.
3.1.2. Належним чином виконувати взяті на себе зобов'язання за цим Договором, використати Кредит на
передбачені Договором цілі.
3.1.3. Не вчиняти дій, які можуть призвести до невиконання своїх зобов'язань за цим Договором або
договорами, укладеними в забезпечення зобов'язань Позичальника за цим Договором.
3.1.4. До повного погашення всіх зобов'язань за цим Договором направляти щомісячно, не менш ____
%(________ процентів) загального обсягу надходжень від господарської діяльності (за всіма поточними
рахунками Позичальника, що відкриті в банківських установах) на власні поточні рахунки у Банку.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА
4.1. Виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором забезпечується:
−
заставою/іпотекою ________________, що належать на праві власності _______________;
−
порукою фізичної/юридичної особи: ______________, зареєстрований за адресою/
місцезнаходження
якої:
____________,
паспорт
серія___
№________,
виданий___________________________________________________________ «__»_________ _____
року, (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків / код ЄДРПОУ ________).

4.2. За виконання зобов'язань за цим Договором Позичальник відповідає також всім належним йому майном і
коштами, на які може бути звернене стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.3. Якщо майно, зазначене у п. 4.1. цього Договору, є забезпеченням зобов`язань Позичальника та/або третіх
осіб перед Банком також за іншими, ніж даний Договір, договорами про надання кредитів Позичальнику та/або
третім особам, то у випадку невиконання Позичальником та/або третімі особами умов даного Договору або
одного з вказаних договорів, Банк має право на дострокове стягнення боргу за всіма іншими договорами про
надання кредитів Позичальнику (та/або третім особам) та/або на дострокове погашення боргу за рахунок
реалізації предмета застави.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. При порушенні Позичальником зобов'язань, передбачених п.п. 3.3.4., 3.3.5.1., 3.3.3., 3.3.6., 3.3.7., 3.3.9.
Договору про банківське обслуговування суб’єктів господарювання при наданні кредиту у вигляді
поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК», Позичальник сплачує Банку за кожен випадок порушення
штраф в розмірі 0,07 % (нуль цілих, сім сотих процентів) від ліміту заборгованості за кредитною лінією,
зазначеного у п. 1.1. цього Договору.
5.2. При порушенні Позичальником зобов'язання, передбаченого п. 3.1.4. цього Договору, Позичальник
сплачує Банку штраф у розмірі ____% (________ процентів) від ліміту кредитної лінії, зазначеного у п. 1.1.
цього Договору, щомісяця до моменту виконання порушеного зобов’язання.
5.3. При порушенні Позичальником зобов'язання, передбаченого п. 3.3.2.3. Договору про банківське
обслуговування суб’єктів господарювання при наданні кредиту у вигляді поновлюваної кредитної лінії у ПАТ
«МТБ БАНК», Позичальник сплачує Банку за кожен випадок порушення штраф в розмірі 1 % (один процент)
від ліміту заборгованості за кредитною лінією, зазначеного у п. 1.1. цього Договору.
5.4. При порушенні Позичальником зобов'язання, передбаченого п. 3.3.4. цього Договору та п. 3.3.4. Договору
про банківське обслуговування суб’єктів господарювання при наданні кредиту у вигляді поновлюваної
кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК», Позичальник сплачує Банку штраф в розмірі 0,1 % (нуль цілих, одна
десята процента) від ліміту заборгованості за кредитною лінією, зазначеного у п. 1.1. цього Договору, за кожен
місяць прострочення виконання зобов'язання.
5.5. Позичальник сплачує Банку штраф у розмірі 25 % (двадцять п’ять процентів) від суми Кредиту,
використаної Позичальником не за цільовим призначенням, передбаченим п. 1.2. цього Договору.
5.6. При порушенні Позичальником зобов'язання, передбаченого п. 3.3.5. Договору про банківське
обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК»,
Позичальник сплачує Банку штраф у розмірі ____________ та компенсує витрати Банка на оцінку/переоцінку,
здійснену незалежною оціночною компанією.
5.7. Пеня та всі штрафи, зазначені у п.п. 5.2. – 5.8. цього Договору, сплачуються Позичальником на рахунок №
_________ у _______________________, МФО ______.
5.8. Банк не несе відповідальності за ненадання/несвоєчасне надання Кредиту у випадку невиконання
зобов'язання, передбаченого п. 3.1.1. 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, у тому числі:
−
з рахунку N ___________ у ЦВ Банку в м. ________, МФО ______.
7.2. Договірне списання здійснюється Банком у межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим
Договором, у тому числі:
−
коштів, що підлягають сплаті Позичальником на користь Банку за цим Договором (в тому
числі, при порушенні термінів, передбачених 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 умов цього Договору.
7.3. Право договірного списання Банк може використати в разі настання строку платежу за цим
Договором, 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 3.2.3., 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 та стан забезпечення зобов’язань Позичальника за цим Договором, у тому числі - при захисті
прав Банку в суді, органах внутрішніх справ, прокуратури, в інших компетентних органах.
Банк здійснює збереження банківської таємниці у відповідності до законодавства України. За
неправомірне розголошення банківської таємниці винна особа несе відповідальність відповідно до
законодавства України.
8.3. Своїм підписом під цим Договором Позичальник надає згоду на розкриття Банком будь-якої
інформації щодо умов цього Договору та стану його виконання (а також про наявність (відсутність) i стан
предмету застави/іпотеки, що наданий в забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором) наступним
особам:
1) акціонеру Банку, якій володіє істотною участю у Банку;
2) страховій компанії, з якою Позичальником та/або майновим поручителем по зобов'язаннях Позичальників
за цим Договором (заставодавцем / іпотекодавцем) буде укладено договір/договори страхування, зазначені у
п. 3.3.1. цього Договору.
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. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що він належним чином повідомлений
Банком про передання до Кредитного реєстру, якій ведеться Національним банком України, інформації щодо
Позичальника в обсязі та в порядку, визначених чинним законодавством України (у т.ч. нормативноправовими актами Національного банку України). Позичальник проінформований Банком про те, що
Позичальник повідомляє пов'язаних з Позичальником осіб про передачу Банком даних стосовно них до
Кредитного реєстру. Позичальник має право отримати на безоплатній основі у Банку інформацію щодо того,
яка інформація стосовно інших пов'язаних з Позичальником осіб була передана Банком до Кредитного
реєстру. Позичальник та інші особи, інформація стосовно яких міститься у Кредитному реєстрі, мають право
доступу до даних про себе та до відомостей щодо запитів на отримання таких даних стосовно них у порядку,
визначеному законодавством про захист персональних даних та нормативно-правовими актами
Національного банку України. Національний банк України зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня
отримання заяви заявника безоплатно надати йому інформацію з Кредитного реєстру або повідомити про
відсутність у Кредитному реєстрі інформації стосовно нього у визначеному нормативно-правовими актами
Національного банку України порядку.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Цей Договір набирає сили з моменту його підписання обома Сторонами та діє до повного
виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, про що Сторони укладають окрему відповідну угоду про
виконання зобов`язань за Кредитним договором, що є невід`ємною частиною даного Договору. Не укладення
вказаної угоди про виконання з вини Позичальника, не вважаєтся простроченням Банку та не тягне за собою
настання негативних правових наслідків для Банку.
9.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення
до цього Договору викладаються в письмовій формі та набувають чинності з моменту їх підписання та
скріплення печатками.
9.3. У випадках, встановлених цим Договором, він може бути змінений або розірваний в
односторонньому порядку.
9.3.1. Цей Договір не може бути змінений або розірваний Позичальником в односторонньому порядку у
зв’язку з істотною зміною обставин, якими він керувався при укладанні цього Договору.
9.4. Позичальник підтверджує, що всі умови цього Договору йому зрозуміли, що він в змозі виконати
прийняті на себе зобов'язання.
9.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.6. 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.
9.7. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні
бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані
рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін.
9.8. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах згідно чинного законодавства
України.
9.9. Цей Договір є
невід’ємною частиною Договору про банківське обслуговування суб’єктів
господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК», що розміщений на сайті банку:
www.mtb.ua. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що ознайомлений з Договором про

банківське обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії 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 суб’єктів
господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК».
9.10. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує приєднання до Договору про банківське
обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії 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 про банківське обслуговування суб’єктів
господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК». Це застереження про
приєднання до Договору про банківське обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної
кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК» за своїми правовими наслідками вважається Заявою про приєднання до
Договору про банківське обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у
ПАТ «МТБ БАНК».
Підписом під цим Договором з застереженням про приєднання до Договору про банківське
обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК»
Позичальник підтверджує, що усі затребувані Банком документи надаються виключно для надання послуг при
наданні поновлюваної кредитної лінії; уся інформація, що надана Позичальником ПАТ «МТБ БАНК» є повною,
достовірною у всіх відношеннях, і Позичальник зобов’язується 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 Договору з застереженням про приєднання до Договору про банківське
обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК»
Позичальник підтверджує, що всі умови Договору йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення,
свій примірник Договору про банківське обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної
кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК» (підписання Договору про банківське обслуговування суб’єктів
господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК»). Про зміну реквізитів
повідомлятиме Банк письмово.
9.11. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує отримання від Банку інформації, зазначеної
в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», до укладення цього Договору.
9.12. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що він належним чином повідомлений
Банком про передання до Кредитного реєстру, якій ведеться Національним банком України, інформації щодо
Позичальника в обсязі та в порядку, визначених чинним законодавством України (у т.ч. нормативноправовими актами Національного банку України). Позичальник проінформований Банком про те, що
Позичальник повідомляє пов'язаних з Позичальником осіб про передачу Банком даних стосовно них до
Кредитного реєстру. Позичальник має право отримати на безоплатній основі у Банку інформацію щодо того,
яка інформація стосовно інших пов'язаних з Позичальником осіб була передана Банком до Кредитного
реєстру. Позичальник та інші особи, інформація стосовно яких міститься у Кредитному реєстрі, мають право
доступу до даних про себе та до відомостей щодо запитів на отримання таких даних стосовно них у порядку,
визначеному законодавством про захист персональних даних та нормативно-правовими актами
Національного банку України. Національний банк України зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня
отримання заяви заявника безоплатно надати йому інформацію з Кредитного реєстру або повідомити про
відсутність у Кредитному реєстрі інформації стосовно нього у визначеному нормативно-правовими актами
Національного банку України порядку.
9.13. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання
виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором
9.14. Цей Договір складений у 2-х (двох) оригінальних примірниках (один примірник для Позичальника,
другий для Банку), що мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом.
Або
9.14. Цей Договір складений у 3-х (трьох) оригінальних примірниках (один примірник для Позичальника,
другий для Банку, третій для нотаріуса, який посвідчить договір застави/іпотеки), що мають однакову
юридичну силу та є автентичними за змістом.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

3. БАНК:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ
БАНК», 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.
Реквізити ЦВ:
____________________________________
_____________________________
(посада, підпис, П.І.Б.)

ПОЗИЧАЛЬНИК:
Найменування_______________________
Місцезнаходження___________________
Телефони: __________________________
Код ЄДРПОУ________________________
поточний рахунок № _________________

___________________________________
(посада, підпис, П.І.Б.)
М.п.

М.п.

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

Додаток 2 до Публічної пропозиції ПАТ «МТБ БАНК»
на укладання договору про банківське обслуговування суб’єктів
господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК»
(фізична особа-підприємець, поновлювана кредитна
лінія, національна валюта)
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №____
м. _____________

«___» _______ ____року.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська
область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, код ЄДРПОУ 21650966, Ліцензія НБУ №66 від 19.03.2018 р.
(далі – «Банк»), в особі _________________ _________________, що діє на підставі довіреності,
посвідченої приватним нотаріусом ___________________ нотаріального округу ___________ «___»______
_____року, реєстровий №___, з однієї сторони, та
Фізична
особа-підприємець________________________________________________,
державна
реєстрація якого у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань (далі – Єдиний державний реєстр) підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру дата
видачи
________,
місце
проживання
зареєстровано
за
адресою:
___________________________________________________________, паспорт серія___ №________, виданий
__________________________________________________ «__»_________ _____року, реєстраційний номер
облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків:
_________________, (далі - «Позичальник»), що діє на підставі особистого волевиявлення, з іншої сторони,
разом іменовані – «Сторони», керуючись Договором про банківське обслуговування суб’єктів господарювання
при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК» уклали цей Договір (далі- Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На умовах цього Договору Банк зобов’язується надати Позичальнику грошові кошти у
вигляді поновлюваної кредитної лінії з лімітом заборгованості __________ грн. (______________гривень
___копійок) (далі – «Кредит»), а Позичальник зобов’язується прийняти, використати за цільовим
призначенням та повернути Банку Кредит, сплатити за користування Кредитом __%
(________________процентів) річних, комісії, пені і штрафи та інші платежі, що будуть нараховані
відповідно до умов цього Договору.
Видача коштів за Кредитом відбувається траншами (частинами) на підставі письмових повідомлень (заявок)
Позичальника, що є невід’ємною частиною цього Договору.
Следующие ниже абзацы используются в данном пункте исключительно при наличии
соответствующего условия (выдача средств, при сохранении определённого уровня LTV) в
решении Наблюдательного совета / Кредитного комитета / Комитета кредитной оценки по
соответствующей кредитной операции.
При цьому Сторони дійшли згоди, що Позичальник має право отримувати кошти (транші) за Кредитом
за умови не перевищення значення співвідношення: кредит / вартість забезпечення, наданого Банку
відповідно до п. 4.1. цього Договору, більш ніж 00% ( ____ процентів).
Вартість забезпечення, на момент отримання Банком письмового повідомлення (заявки)
Позичальника на отримання коштів (траншів) визначається Банком, виходячи з чинної оцінки, наданої
Позичальником, прийнятої Банком та проведеної згідно п.п. "а" п.3.2.7. Договору про банківське
обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК».
Строк/термін чинності оцінки визначається законодавством, яке діятиме на дату надання відповідного звіту
про оцінку.
Таким чином, Сторони погодилися, що у разі отримання Банком письмових повідомлень (заявок)
Позичальника на отримання грошових коштів з перевищенням вказаного у цьому пункті значення
співвідношення: кредит / вартість забезпечення, Банк має право відмовити Позичальнику у видачі коштів
(траншів) за Кредитом, тобто обмежити видачу коштів (траншів) за Кредитом максимальною можливою сумою
(в межах суми / ліміту кредитної лінії) з метою не перевищення вказаного у цьому пункті значення
співвідношення: кредит / вартість забезпечення, що не потребує внесення будь-яких змін (укладання
додаткових угод) до цього Договору та/або до Договорів застави/іпотеки, які є забезпеченням виконання
Позичальником зобов’язань за цим Договором.
1.2. Кредит надається Позичальнику на ___________________________________________.
1.3. Банк відкриває Позичальнику кредитну лінію на строк з «__»________ ____року по
«__»________ ____року включно. Погашення Кредиту здійснюється відповідно до графіку
погашення, передбаченого п. 2.4. цього Договору.
2. УМОВИ І ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ
2.1. Сторони погоджуються з тим, що зобов'язання Банка надати Кредит виникає з дати,
вказаної у п. 1.3. цього Договору, а право на отримання Кредиту виникає у Позичальника виключно
після надання Банку належним чином оформленого забезпечення зобов'язань Позичальника
відповідно до п. 4.1. цього Договору та отримання Банком витягу(-ів) з Державного реєстру
обтяжень рухомого майна про реєстрацію обтяження предмету застави та/або Інформації з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на паперовому носії про державну реєстрацію

іпотеки та про державну реєстрацію обтяження речових прав на нерухоме майно, а також
підтвердження страхування предмета застави/іпотеки на передбачених договором(-ами)
страхування та цим Договором умовах..
2.2. Для надання, обслуговування та погашення Кредиту Банк відкриває:
−
позичковий рахунок № ____________________;
−
рахунок ____________________ № __________;
−
рахунок ____________________ № __________;
−
рахунок ____________________ № __________.
2.3. Видача Кредиту відбувається шляхом перерахування грошових коштів з позичкового
рахунку на поточний рахунок Позичальника в національній валюті України (у гривні) № ___________
у ЦВ Банку в м. _________, МФО ______, або за погодженням з Банком, на інший рахунок, зазначений
Позичальником у повідомлені (заявці) на транш, яка подається відповідно до п. 1.1. даного
Договору.
2.4. Позичальник зобов’язується повернути Банку Кредит не пізніше кінцевої дати, зазначеної у п. 1.3.
цього Договору відповідно до графіку погашення, згідно з яким фактичний залишок заборгованості
Позичальника за Кредитом не повинен перевищувати:
Максимальний залишок заборгованості за Кредитом (грн.)
Термін
_______грн. (___________________________ гривень __ копійок)
з «__» _______ ____року
_______грн. (___________________________ гривень __ копійок)
з «__» _______ ____року
_______грн. (___________________________ гривень __ копійок)
з «__» _______ ____року
_______грн. (___________________________ гривень __ копійок)
з «__» _______ ____року
_______грн. (___________________________ гривень __ копійок)
з «__» _______ ____року
_______грн. (___________________________ гривень __ копійок)
з «__» _______ ____року
У разі непогашення заборгованості за Кредитом у передбачені графіком терміни, така
заборгованість вважається простроченою.
2.5. Сплата нарахованих Банком процентів за користування Кредитом здійснюється
Позичальником на рахунок №__________ у м.______________, МФО_______.
2.6. Позичальник сплачує Банку комісію:
г) за проведення розрахунків за поточним рахунком, пов`язаних з кредитуванням в розмірі ____%
(_________________________процента) від ліміту заборгованості, передбаченого п. 1.1. цього
Договору. Комісія без ПДВ. Комісія сплачується Позичальником в день укладення цього Договору на
рахунок № ___________ у ЦВ Банку в м. _________, МФО ______;
д) за
зарахування
коштів
на
поточний
рахунок
Позичальника,
в
розмірі
___%
(______________________процента) від фактичної суми кожного траншу за Кредитом. Комісія без ПДВ.
Комісія сплачується Позичальником на рахунок № ___________ у ЦВ Банку в м. _________, МФО
______, з 26-го числа, але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця, і в день фактичного
повного погашення Кредиту, у разі отримання траншу після 25-го числа поточного місяця, комісія
сплачується з 26-го числа, але не пізніше останнього робочого дня місяця наступного за тим, в якому
був отриманий транш;
е) за перевірку та оцінку/переоцінку наданого в забезпечення (заставу/іпотеку) майна, яка здійснюється
співробітниками Банка, у розмірі ____ (________________ гривень __________ копійок) / ____% (______
процентів) від суми Кредиту, зазначеної у п. 1.1. цього Договору, в т.ч. ПДВ. Строк сплати комісії:
протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту здійснення перевірки, оцінки/переоцінки, на рахунок
№_________
у Банку. Для цілей цього Договору під «моментом здійснення перевірки
оцінки/переоцінки» Сторони вважають дату, яка вказана, як дата складання відповідного акту.
При несплаті комісійної винагороди у зазначені терміни, вона вважається простроченою.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Позичальник зобов’язаний:
3.1.1. До отримання Кредиту надати Банку належним чином оформлене забезпечення відповідно до п. 4.1., з
урахуванням умов п. 2.1., цього Договору, в тому числі, підтвердження страхування предмета застави/іпотеки
на передбачених договором (-ами) страхування та цим Договором умовах.
3.1.2. Належним чином виконувати взяті на себе зобов'язання за цим Договором, використати Кредит на
передбачені Договором цілі.
3.1.3. Не вчиняти дій, які можуть призвести до невиконання своїх зобов'язань за цим Договором або
договорами, укладеними в забезпечення зобов'язань Позичальника за цим Договором.
3.1.4. До повного погашення всіх зобов'язань за цим Договором направляти щомісячно, не менш ____
%(________ процентів) загального обсягу надходжень від господарської діяльності (за всіма поточними
рахунками Позичальника, що відкриті в банківських установах) на власні поточні рахунки у Банку.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА
4.1. Виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором забезпечується:
−
заставою/іпотекою ________________, що належать на праві власності _______________;
−
порукою фізичної/юридичної особи: ______________, зареєстрований за адресою/
місцезнаходження
якої:
____________,
паспорт
серія___
№________,

виданий___________________________________________________________ «__»_________ _____
року, (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків / код ЄДРПОУ ________).
4.2. За виконання зобов'язань за цим Договором Позичальник відповідає також всім належним йому майном і
коштами, на які може бути звернене стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.3. Якщо майно, зазначене у п. 4.1. цього Договору, є забезпеченням зобов`язань Позичальника та/або третіх
осіб перед Банком також за іншими, ніж даний Договір, договорами про надання кредитів Позичальнику та/або
третім особам, то у випадку невиконання Позичальником та/або третімі особами умов даного Договору або
одного з вказаних договорів, Банк має право на дострокове стягнення боргу за всіма іншими договорами про
надання кредитів Позичальнику (та/або третім особам) та/або на дострокове погашення боргу за рахунок
реалізації предмета застави.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. При порушенні Позичальником зобов'язань, передбачених п.п. 3.3.4., 3.3.5.1., 3.3.3., 3.3.6., 3.3.7., 3.3.9.
Договору про банківське обслуговування суб’єктів господарювання при наданні кредиту у вигляді
поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК», Позичальник сплачує Банку за кожен випадок порушення
штраф в розмірі 0,07 % (нуль цілих, сім сотих процентів) від ліміту заборгованості за кредитною лінією,
зазначеного у п. 1.1. цього Договору.
5.2. При порушенні Позичальником зобов'язання, передбаченого п. 3.1.4. цього Договору, Позичальник
сплачує Банку штраф у розмірі ____% (________ процентів) від ліміту заборгованості за кредитною лінією,
зазначеного у п. 1.1. цього Договору, щомісяця до моменту виконання порушеного зобов’язання.
5.3. При порушенні Позичальником зобов'язання, передбаченого п. 3.3.2.3. Договору про банківське
обслуговування суб’єктів господарювання при наданні кредиту у вигляді поновлюваної кредитної лінії у ПАТ
«МТБ БАНК», Позичальник сплачує Банку за кожен випадок порушення штраф в розмірі 1 % (один процент)
від ліміту заборгованості за кредитною лінію, зазначеного у п. 1.1. цього Договору.
5.4. При порушенні Позичальником зобов'язання, передбаченого п. 3.3.4. цього Договору та п. 3.3.4. Договору
про банківське обслуговування суб’єктів господарювання при наданні кредиту у вигляді поновлюваної
кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК», Позичальник сплачує Банку штраф в розмірі 0,1 % (нуль цілих, одна
десята процента) від ліміту заборгованості за кредитною лінією, зазначеного у п. 1.1. цього Договору, за кожен
місяць прострочення виконання зобов'язання.
5.5. Позичальник сплачує Банку штраф у розмірі 25 % (двадцять п’ять процентів) від суми Кредиту,
використаної Позичальником не за цільовим призначенням, передбаченим п. 1.2. цього Договору.
5.6. При порушенні Позичальником зобов'язання, передбаченого п. 3.3.5. Договору про банківське
обслуговування суб’єктів господарювання при наданні кредиту у вигляді поновлюваної кредитної лінії у ПАТ
«МТБ БАНК», Позичальник сплачує Банку штраф у розмірі ____________ та компенсує витрати Банка на
оцінку/переоцінку, здійснену незалежною оціночною компанією.
5.7. Пеня та всі штрафи, зазначені у п.п. 5.2. – 5.6. цього Договору, сплачуються Позичальником на рахунок №
_________ у _______________________, МФО ______.
5.8. Банк не несе відповідальності за ненадання/несвоєчасне надання Кредиту у випадку невиконання
зобов'язання, передбаченого п. 3.1.1. 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, у тому числі:
−
з рахунку N ___________ у ЦВ Банку в м. ________, МФО ______.
7.2. Договірне списання здійснюється Банком у межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим
Договором, у тому числі:
−
коштів, що підлягають сплаті Позичальником на користь Банку за цим Договором (в тому
числі, при порушенні термінів, передбачених 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 умов цього Договору.
7.3. Право договірного списання Банк може використати в разі настання строку платежу за цим
Договором, 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 3.2.3., 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 та стан забезпечення зобов’язань Позичальника за цим Договором, у тому числі - при захисті
прав Банку в суді, органах внутрішніх справ, прокуратури, в інших компетентних органах.
Банк здійснює збереження банківської таємниці у відповідності до законодавства України. За
неправомірне розголошення банківської таємниці винна особа несе відповідальність відповідно до
законодавства України.
8.3. Своїм підписом під цим Договором Позичальник надає згоду на розкриття Банком будь-якої
інформації щодо умов цього Договору та стану його виконання (а також про наявність (відсутність) i стан
предмету застави/іпотеки, що наданий в забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором) наступним
особам:
1) акціонеру Банку, якій володіє істотною участю у Банку;
2) страховій компанії, з якою Позичальником та/або майновим поручителем по зобов'язаннях Позичальників
за цим Договором (заставодавцем / іпотекодавцем) буде укладено договір/договори страхування, зазначені у
п. 3.3.1. цього Договору.
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. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що він належним чином повідомлений
Банком про передання до Кредитного реєстру, якій ведеться Національним банком України, інформації щодо
Позичальника в обсязі та в порядку, визначених чинним законодавством України (у т.ч. нормативноправовими актами Національного банку України). Позичальник проінформований Банком про те, що
Позичальник повідомляє пов'язаних з Позичальником осіб про передачу Банком даних стосовно них до
Кредитного реєстру. Позичальник має право отримати на безоплатній основі у Банку інформацію щодо того,
яка інформація стосовно інших пов'язаних з Позичальником осіб була передана Банком до Кредитного
реєстру. Позичальник та інші особи, інформація стосовно яких міститься у Кредитному реєстрі, мають право
доступу до даних про себе та до відомостей щодо запитів на отримання таких даних стосовно них у порядку,
визначеному законодавством про захист персональних даних та нормативно-правовими актами
Національного банку України. Національний банк України зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня
отримання заяви заявника безоплатно надати йому інформацію з Кредитного реєстру або повідомити про
відсутність у Кредитному реєстрі інформації стосовно нього у визначеному нормативно-правовими актами
Національного банку України порядку.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Цей Договір набирає сили з моменту його підписання обома Сторонами та діє до повного
виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, про що Сторони укладають окрему відповідну угоду про
виконання зобов`язань за Кредитним договором, що є невід`ємною частиною даного Договору. Не укладення
вказаної угоди про виконання з вини Позичальника, не вважаєтся простроченням Банку та не тягне за собою
настання негативних правових наслідків для Банку.
9.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення
до цього Договору викладаються в письмовій формі та набувають чинності з моменту їх підписання та
скріплення печатками.
9.3. У випадках, встановлених цим Договором, він може бути змінений або розірваний в
односторонньому порядку.
9.3.1. Цей Договір не може бути змінений або розірваний Позичальником в односторонньому порядку у
зв’язку з істотною зміною обставин, якими він керувався при укладанні цього Договору.
9.4. Позичальник підтверджує, що всі умови цього Договору йому зрозуміли, що він в змозі виконати
прийняті на себе зобов'язання.
9.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.6. 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.
9.7. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні
бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані
рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін.
9.8. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах згідно чинного законодавства
України.

9.9. Цей Договір є
невід’ємною частиною Договору про банківське обслуговування суб’єктів
господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК», що розміщений на сайті банку:
www.mtb.ua. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що ознайомлений з Договором про
банківське обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії 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 суб’єктів
господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК».
9.10. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує приєднання до Договору про банківське
обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії 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 про банківське обслуговування суб’єктів
господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК». Це застереження про
приєднання до Договору про банківське обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної
кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК» за своїми правовими наслідками вважається Заявою про приєднання до
Договору про банківське обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у
ПАТ «МТБ БАНК».
Підписом під цим Договором з застереженням про приєднання до Договору про банківське
обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК»
Позичальник підтверджує, що усі затребувані Банком документи надаються виключно для надання послуг при
наданні поновлюваної кредитної лінії; уся інформація, що надана Позичальником ПАТ «МТБ БАНК» є повною,
достовірною у всіх відношеннях, і Позичальник зобов’язується 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 Договору з застереженням про приєднання до Договору про банківське
обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК»
Позичальник підтверджує, що всі умови Договору йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення,
свій примірник Договору про банківське обслуговування суб’єктів господарювання при наданні поновлюваної
кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК» (підписання Договору про банківське обслуговування суб’єктів
господарювання при наданні поновлюваної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК»). Про зміну реквізитів
повідомлятиме Банк письмово.
9.11. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує отримання від Банку інформації, зазначеної
в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», до укладення цього Договору.
9.12. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що він належним чином повідомлений
Банком про передання до Кредитного реєстру, який ведеться Національним банком України, інформації щодо
Позичальника в обсязі та в порядку, визначених чинним законодавством України (у т.ч. нормативноправовими актами Національного банку України). Позичальник проінформований Банком про те, що
Позичальник повідомляє пов'язаних з Позичальником осіб про передачу Банком даних стосовно них до
Кредитного реєстру. Позичальник має право отримати на безоплатній основі у Банку інформацію щодо того,
яка інформація стосовно інших пов'язаних з Позичальником осіб була передана Банком до Кредитного
реєстру. Позичальник та інші особи, інформація стосовно яких міститься у Кредитному реєстрі, мають право
доступу до даних про себе та до відомостей щодо запитів на отримання таких даних стосовно них у порядку,
визначеному законодавством про захист персональних даних та нормативно-правовими актами
Національного банку України. Національний банк України зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня
отримання заяви заявника безоплатно надати йому інформацію з Кредитного реєстру або повідомити про
відсутність у Кредитному реєстрі інформації стосовно нього у визначеному нормативно-правовими актами
Національного банку України порядку.
9.13. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання
виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором
9.14. Цей Договір складений у 2-х (двох) оригінальних примірниках (один примірник для Позичальника,
другий для Банку), що мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом.
Або
9.14. Цей Договір складений у 3-х (трьох) оригінальних примірниках (один примірник для Позичальника,
другий для Банку, третій для нотаріуса, який посвідчить договір застави/іпотеки), що мають однакову
юридичну силу та є автентичними за змістом.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:
4. БАНК
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ
БАНК»,
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 №66від
19.03.2018р.
Реквізити ЦВ:
:
_______________________________

_______________________
ада, підпис П.І.Б.)

ПОЗИЧАЛЬНИК
Фізична
особа
–
Підприємець
_________________________________
Паспорт: серія_________ №____________, виданий
_________________________________
Зареєстрований
та
проживає
за
адресою:_____________________________
Телефони: __________________________
реєстраційний номер облікової картки платника
податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків:_______________
Поточний рахунок № _________________
___________________ ________________
(підпис, П.І.Б.)
М.п. (за наявності)

Я, ______________________________(ПІБ), Позичальник за Кредитним договором №_____ від
«__»__________р. цим підписом підтверджую отримання особисто одного примірника оригіналу цього
Договору.
«___»______ _____р. ___________________(підпис)_________________________________(П.І.Б.)
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 Кредитного 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 Кредитного 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)_________________________________(П.І.Б.)
Цей документ підписаний в присутності відповідального працівника ПАТ «МТБ БАНК»

________________________(підпис)_________________________________(посада, П.І.Б.)

