Банківський продукт «Овердрафт з пільговим періодом на електронний платіжний засіб
для фізичних осіб»
Кредитний договір про встановлення овердрафту № __/20__/___-___
м. __________

"__" _____ 20__ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК», далі “Банк”, який є юридичною особою за
законодавством
України,
в
особі
Голови
Правління/директора/
відділення
№
_____
в
м.
_____________________________________ АТ «КРИСТАЛБАНК», який/яка діє на підставі Статуту/ довіреності,
посвідченої _________ нотаріусом _________ округу ___________, __ ___________ від ___ . ____.20___ року ,
зареєстрованою в реєстрі за № ____, з однієї сторони, та
______________________________ (ПІБ), паспорт громадянина України серії ___ № ______________,
виданий _____________________________ ______ _______ ___, ___.____._________ року (у разі надання паспорта
громадянина України у формі ІD-картки, необхідно додатково вказати наступні дані: Документ №________, запис
№_______, дата видачі___, орган, що видав________), реєстраційний номер облікової картки платника податків за
даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили
про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та
номером паспорта) ______________________________, далі «Позичальник», з іншої сторони (разом по тексту «Сторони», а окремо – «Сторона»), уклали цей Договір про наступне:
1. Терміни, що застосовуються в договорі.
1.1. Кредит – тип кредиту та грошові кошти, що надаються Банком Позичальнику у тимчасове користування
на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною
професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника на умовах повернення, строковості,
платності. Кредит надається на умовах Овердрафту (кредитування рахунку).
1.2. Овердрафт - кредит, що надається Банком Позичальнику понад залишок коштів на його поточному
рахунку (UA36339050000002620__________________________________________), операції за яким здійснюються з
використанням електронного платіжного засобу в цьому Банку (далі  Поточний рахунок з використанням ПК) в
межах визначеного цим Договором Ліміту овердрафту, внаслідок чого на поточному рахунку
(UA36339050000002620_________________________________), операції за яким здійснюються з використанням
електронного платіжного засобу Позичальника утворюється дебетове сальдо.
1.3. Ліміт овердрафту - максимальна сума заборгованості за кредитом, отримання якої Позичальником
узгоджено з Банком згідно з умовами цього Договору.
1.4. Пільговий період – період часу, від дати виникнення заборгованості за Рахунком (списання за раніше
здійсненною транзакцією за рахунок кредитних коштів) в зв’язку зі здійсненими, за допомогою платіжної картки,
транзакціями з оплати товарів, робіт, послуг в торгово-сервісній мережі та/або мережі Інтернет та протягом якого, за
умови повернення Позичальником суми заборгованості за рахунком до 25 числа (включно) місяця, наступного за
місяцем виникнення такої заборгованості/отримання кредиту, встановлюється процентна ставка на рівні 0,001%
річних, далі – Пільгова ставка. Тривалість Пільгового періоду – до 55 календарних днів, але в будь-якому випадку
до 25 числа місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості за Овердрафтом.
У випадку не повернення Позичальником суми заборгованості за Овердрафтом до 25 числа (включно)
місяця, наступного за місяцем виникнення такої заборгованості, Позичальник сплачує проценти за процентною
ставкою, яка визначена в абзаці першому пункту 3.3 цього Договору.
Пільговий період не розповсюджується на операції з отримання готівкових коштів в банкоматах
та/або у відділеннях банків, та на операції, що прирівняні до зняття коштів (наприклад, переказ з картки на
картку/рахунок).
1.5. Процентна ставка – це плата, яка встановлюється Банком за користування Кредитом (операції з
отримання готівкових коштів в банкоматах та/або у відділеннях банків, на операції, що прирівняні до зняття коштів
та після сплину Пільгового періоду) в межах встановленого Ліміту овердрафту, розмір якої передбачено в абзаці
першому пункту 3.3 цього Договору, яка нараховується на щоденні залишки заборгованості за Овердрафтом та
сплачується Позичальником у розмірі, строки та порядку, що передбачені цим Договором.
1.6. Пільгова ставка – період з першого календарного дня, наступного за днем нарахування процентів,
відповідно до пункту 3.5 цього Договору у попередньому місяці, по дату нарахування процентів включно у
поточному місяці.
1.7. «Несанкціонований овердрафт», «Несанкціонована заборгованість» – заборгованість Клієнта
(Позичальника) перед Банком, яка виникла внаслідок перевищення суми операції, здійсненої за рахунком над сумою
встановленого Ліміту овердрафту на Поточному рахунку з використанням ПК та/або яка не обумовлена Договором
на обслуговування КР та цим Договором, і не санкціонована та не прогнозована Банком в розмірі та за часом
виникнення. Нарахування процентів за Несанкціонований овердрафт здійснюється за методом «факт/факт» (метод
«факт/факт» означає, що проценти нараховуються за кожний фактичний день користування Несанкціонованим
овердрафтом, виходячи з фактичної кількості днів у році).

Сума, використана понад встановлений Ліміт овердрафту, не вважається кредитом. Вказане
несанкціоноване користування чужими коштами підлягає припиненню шляхом повернення Позичальником суми
Несанкціонованої заборгованості Банку.
1.8. Проценти за користування кредитом на умовах Овердрафту – це плата, яка встановлюється Банком
за користування Кредитом в межах встановленого Ліміту овердрафту, нараховується на щоденні залишки
заборгованості за Овердрафтом та сплачується Позичальником у розмірі, строки та порядку, що передбачені цим
Договором.
1.9. Правила комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у АТ «КРИСТАЛБАНК» публічна пропозиція , яка застосовується для врегулювання відносин
за Договором про відкриття поточного
рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронного платіжного засобу.
Позичальник підписанням цього Договору акцептує Правила комплексного банківського обслуговування
фізичних осіб в АТ «КРИСТАЛБАНК» (далі – Правила) на укладення цього Договору, які були розміщені на веб сайті Банку в мережі Інтернет за адресою: https://crystalbank.com.ua/ та у доступних для Клієнтів місцях у
приміщеннях Банку, і беззастережно приєднується до умов цього Договору та Правил.
1.10. Договір про відкриття поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням
електронного платіжного засобу - договір, укладений Банком з Позичальником № ____________ від __.__.20__
року (Далі – Договір на обслуговування КР), згідно з умовами якого Банком випускається для Позичальника
міжнародний електронний платіжний засіб, відкривається поточний рахунок, операції за яким здійснюються з
використанням електронного платіжного засобу та здійснюється подальше обслуговування за операціями з
використанням електронного платіжного засобу.
1.11.
Поточний
рахунок
з
використанням
ПК
–
поточний
рахунок
№
UA36339050000002620________________________________ з використанням електронного платіжного засобу,
відкритий Банком Позичальнику згідно з Договором на обслуговування КР.
1.12. Обов’язковий мінімальний платіж – сума коштів, яку Позичальник зобов’язаний вносити на
Поточний рахунок з використанням ПК в перший банківський день місяця, але не пізніше 25-го числа місяця
наступного за звітним для погашення заборгованості за Овердрафтом. Сума обов’язкового мінімального платежу
розраховується як:
•
5 % від поточної заборгованості за кредитом на розрахункову дату;
•
нараховані за розрахунковий місяць проценти;
•
комісії та плати передбачені, Договором на обслуговування КР.
1.13. Загальні витрати за Кредитом - витрати Позичальника, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та
поверненням кредиту, включаючи проценти за користування Кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за
додаткові та супутні послуги Банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб.
2. Предмет договору.
2.1. Банк надає Позичальнику кредит на умовах Овердрафту в сумі, що не перевищує визначеного цим
Договором Ліміту овердрафту. Кредитування Позичальника на умовах Овердрафту здійснюється через Поточний
рахунок з використанням ПК.
2.2. При укладанні цього Договору фіксований розмір доступного Ліміту овердрафту встановлюється в
розмірі _____________, (________ гривень __ копійок).
2.3. Строк кредитування за цим Договором складає 12 місяців: з "__" _______ 20__ р. по "__" _____ 20__ р.
(включно). Датою остаточного повернення всіх отриманих в межах Ліміту овердрафту сум кредиту відповідно до
цього Договору є "__" _____ 20__ р.
При настанні дати остаточного повернення кредиту Ліміт овердрафту скасовується та заборгованість
переноситься на відповідні рахунки обліку кредитної заборгованості фізичних осіб (строкової або простроченої).
2.4. Кредит надається на споживчі цілі.
2.5. Повернення несанкціонованого овердрафту здійснюється у порядку, визначеному Договором на
обслуговування КР як для повернення несанкціонованого овердрафту.
3. Умови кредитування.
3.1. Кредит надається Банком Позичальнику шляхом встановлення Ліміту овердрафту на його Поточний
рахунок з використанням ПК, відкритого на підставі Договору на обслуговування КР, надання грошових сум в
межах Ліміту овердрафту в день здійснення операцій з оплати товарів, послуг або отримання готівки. При
проведенні Позичальником будь-якої із зазначених операцій розмір кредиту встановлюється у сумі, яка фактично
була використана на такі цілі в межах Ліміту овердрафту.
Сплата комісійних винагород за розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку згідно Договору
на обслуговування КР.
3.2. Кредит погашається при надходженні коштів на Поточний рахунок з використанням ПК.
У випадку погашення заборгованості за отриманим кредитом або її частини до настання дати остаточного
повернення кредиту, передбаченої п. 2.3 цього Договору, Позичальник має право отримувати кредит в межах Ліміту
овердрафту та на умовах, передбачених цим Договором.
3.3. За користування кредитом на умовах Овердрафту встановлюється Процентна ставка у розмірі
______________(сума прописом) % річних.
Тип процентної ставки за користування Кредитом – фіксована.

У Пільговий період Пільгова процентна ставка за користування кредитом на умовах Овердрафту
встановлюється у розмірі 0,001 (нуль цілих одна тисячна) % річних з урахуванням виконання умов погашення
заборгованості в Пільговому періоді, зазначеному в п.1.4 цього Договору.
У випадку, якщо погашення заборгованості не відбулось в межах дії Пільгового періоду в повному обсязі,
щодо такої заборгованості Пільгова ставка не застосовується. Проценти за такою заборгованістю перераховуються
25 числа місяця, наступного за Пільговим періодом за Процентною ставкою, розмір якої передбачено абзацом
першим пункту 3.3 цього Договору.
Орієнтовна реальна річна процентна ставка за користування Кредитом на умовах Овердрафту на дату
укладення цього Договору складає _____,______ % (сума прописом) процентів.
Орієнтовна загальна вартість Кредиту на умовах Овердрафту на дату укладення цього Договору складає –
_____________________________,___ (__________________________________________) гривень ____ копійки (йок).
3.4. Нарахування процентів за користування Кредитом по Договору здійснюється на суму фактичного
щоденного залишку заборгованості за отриманими коштами, виходячи з процентної ставки у розмірі, визначеному п.
3.3 цього Договору. При розрахунку процентів використовується метод «факт/факт», виходячи із фактичної
кількості днів у місяці та у році.
3.5. Нарахування процентів здійснюється за період з дати надання Кредиту по день нарахування процентів у
поточному місяці включно, та надалі за період з дня, наступного за днем нарахування процентів в місяці, що передує
поточному, по день нарахування процентів в поточному місяці, а при погашенні Кредиту - по день, що передує дню
погашення Кредиту.
При нарахуванні процентів за користування Кредитом на умовах Овердрафту враховується перший і не
враховується останній день користування Кредитом.
У випадку прострочення Позичальником зобов’язань по погашенню одержаного ним Кредиту, проценти за
користування Кредитом на умовах Овердрафту продовжують нараховуватися відповідно до п.3.3., 3.4, п.3.5 цього
Договору.
У разі виникнення у Позичальника Несанкціонованого овердрафту Банк щоденно нараховує проценти на
суму на несанкціонованих зобов’язань Позичальника за методом «факт/факт», тобто з розрахунку фактичної
кількості днів користування Несанкціонованим овердрафтом за ставкою, розмір якої визначається Договором на
обслуговування КР. Проценти нараховуються з дати виникнення Несанкціонованого овердрафту по дату погашення
Несанкціонованого овердрафту (дата погашення не враховується).
3.6. Обов’язковий мінімальний платіж, зазначений в п.1.12 цього Договору повинен бути сплачений
Позичальником не пізніше 25 числа кожного місяця.
В разі дострокового закриття Ліміту овердрафту проценти сплачуються одночасно з погашенням Кредиту.
Сплата процентів за користування Овердрафтом здійснюється шляхом дебетування Поточного рахунку з
використанням ПК або за рахунок грошових надходжень на Поточний рахунок з використанням ПК щомісячно,
починаючи з дня нарахування процентів, вказаного в п. 3.5 цього Договору.
3.7. У випадку, якщо Банком застосована до Позичальника неустойка у вигляді пені, остання підлягає
обчисленню в період з дати виникнення обставин, що є підставою для застосування пені, до дати припинення цих
обставин включно, та сплачується Позичальником на рахунок, номер якого повідомляється Банком Позичальнику.
3.8. Скасування Ліміту овердрафту здійснюється при настанні строку, зазначеного в п.2.3 цього Договору,
погашення Кредиту здійснюється Позичальником шляхом внесення готівки або шляхом безготівкових перерахувань
на Поточний рахунок з використанням ПК.
3.9. Сторони погоджуються з тим, що Банк має право ініціювати зміну розміру процентів за користування
Кредитом під час дії цього Договору у разі: зміни розміру облікової та/ або ломбардної ставки та/ або ставки
рефінансування Національного банку України; зміни розрахункової вартості придбання Банком кредитних ресурсів;
зміни рівня інфляції; зміни процентних ставок на кредитному ринку України, внаслідок прийняття компетентними
державними органами України рішень, що безпосередньо впливають на стан кредитного ринку України.
Процентна ставка при настанні вищевказаних обставин може збільшуватись наступним чином.
3.9.1. Ініціювання перегляду процентної ставки може здійснюватись Банком протягом строку дії цього
Договору до моменту повного виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором. В такому разі Банк
направляє Позичальнику, відповідне повідомлення з зазначенням нової процентної ставки, а також причин, з якими
Банк пов’язує необхідність зміни процентів за користування Кредитом, та пропозицію укласти договір про внесення
змін до цього Договору.
3.9.2. У разі, якщо запропонований Банком розмір процентів за користування Кредитом задовольнить
Позичальника, Сторони укладають та підписують договір про внесення змін до цього Договору про зміну
процентної ставки за користування Кредитом.
3.9.3. У разі якщо Позичальник відмовився від пропозиції Банку, що пов’язана зі зміною процентної ставки за
користування Кредитом, шляхом укладення з Банком відповідних договорів про внесення змін до цього Договору,
або залишить таку пропозицію Банку без розгляду та письмової відповіді протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних
днів з моменту надіслання пропозиції Банком Позичальнику, датою погашення Кредиту є 30-й календарний день з
дати відправлення Банком повідомлення Позичальнику про намір змінити розмір % (процентів) за користування
кредитом.
При цьому Сторони погоджуються, що Позичальник зобов’язується повернути Кредит, сплатити
нараховані, але несплачені проценти за користування Кредитом, а також виконати інші грошові зобов’язання
відповідно до цього Договору у повному обсязі.
3.10. У разі припинення Банком кредитування на умовах Овердрафту відповідно до п. 4.3.4 цього Договору
поновлення кредитування можливе після повного погашення заборгованості перед Банком за цим Договором та

усунення обставин, які призвели до припинення кредитування, на підставі письмового звернення Позичальника за
узгодженням з Банком.
3.11. З метою забезпечення належного та своєчасного виконання зобов’язань Позичальником за цим
Договором останній доручає Банку згідно із ст. 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні» здійснювати договірне списання коштів у національній валюті з Поточного рахунку з використанням ПК
(або з будь-яких інших поточних рахунків Позичальника, відкритих у АТ «КРИСТАЛБАНК» або тих, що будуть
відкриті у майбутньому), що становлять суму Кредиту, процентів за користування ним, процентів, нарахованих
відповідно до ст. 625 ЦК України, комісійних винагород за видачу коштів та інших видів обслуговування згідно з
тарифами Банку відповідно до Договору на обслуговування КР, сум Несанкціонованого овердрафту, неустойки та
збитків, а також інших грошових зобов’язань Позичальника перед Банком, передбачених цим Договором, за умови
настання терміну погашення суми заборгованості за цим Договором, та/або у випадках, коли виникає в Банку право
вимагати дострокового погашення Кредиту та щоразу при надходженні коштів на Поточний рахунок з використання
ПК, та списані кошти спрямовувати на погашення заборгованості за цим Договором та/або у випадках, коли виникає
в Банку право вимагати дострокового погашення Кредиту та щоразу при надходженні коштів на Поточний рахунок з
використанням ПК (або будь-які інші поточні рахунки Позичальника, відкриті у АТ «КРИСТАЛБАНК»), та списані
кошти спрямовувати на погашення заборгованості за цим Договором.
У разі відсутності або недостатності коштів на Поточному рахунку з використанням ПК Позичальника для
виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором Позичальник доручає Банку відповідно до ст. 26 Закону
України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» здійснити договірне списання коштів з поточних
рахунків Клієнта в іноземній валюті в сумі еквівалентній сумі заборгованості Позичальника за Кредитом,
процентами за користування ним, процентами, нарахованими відповідно до ст. 625 ЦК України, пені, штрафу,
збитків, комісійної винагороди Банку, за умови настання строків виконання вказаних грошових зобов’язань,
передбачених цим пунктом Договору та/або у випадках, коли виникає право Банку вимагати від Позичальника
дострокового погашення Кредиту та списати комісійну винагороду за тарифами Банку за здійснення операції
продажу іноземної валюти по курсу Банку на день списання, та здійснити продаж іноземної валюти по курсу Банку
на день здійснення операції. Кошти отримані в результаті здійснення операції з продажу іноземної валюти, за
мінусом комісійної винагороди за здійснення операції, яку Позичальник доручає утримати Банку з коштів,
отриманих від продажу, зарахувати на Поточний рахунок з використанням ПК з подальшим спрямуванням
зазначених коштів на погашення заборгованості за Кредитом, нарахованими процентами за користування Кредитом
на умовах Овердрафту, процентами, нарахованими відповідно до ст. 625 ЦК України, пенею, штрафами, комісійною
винагородою Банку, Несанкціонованим овердрафтом, тощо на відповідні рахунки обліку такої заборгованості.
3.12. При надходженні від Позичальника коштів у рахунок погашення заборгованості за цим Договором,
погашення заборгованості Позичальника здійснюється у наступній черговості:
у першу чергу – Несанкціонований овердрафт (за наявності) в наступній послідовності:
- прострочена заборгованість за процентами за користування Несанкціонованим овердрафтом;
- прострочена заборгованість за Несанкціонованим овердрафтом;
- строкова заборгованість за процентами за користування Несанкціонованим овердрафтом;
- строкова заборгованість за Несанкціонованим овердрафтом (за наявності);
- нараховані штрафні санкції та інші платежі (за наявності).
у другу чергу – прострочені комісійні винагороди/плати/неустойки Банку (за наявності);
у третю чергу – заборгованість Позичальника, в наступній послідовності:
- прострочені проценти за Овердрафтом;
- нараховані проценти за прострочений Обов’язковий мінімальний платіж за попередній звітний період;
- нараховані плати за пропуск Обов’язкового мінімального платежу за попередні звітні періоди;
- прострочений Обов’язковий мінімальний платіж;
- нараховані проценти за Овердрафтом за попередній звітній період;
- поточний Обов’язковий мінімальний платіж, виставлений до сплати в поточному звітному періоді;
- страхові платежі за договорами страхування Позичальника;
- комісійні винагороди Банку нараховані в звітному періоді;
- плати за надані Банком послуги в поточному звітному періоді;
- заборгованість по Овердрафту;
– плати / неустойки та інші платежі, передбачені Договором на обслуговування КР/ Договором та/або
Тарифами.
Задоволення вимог кожної наступної черги здійснюється після повної сплати Позичальником суми
заборгованості за попередньою чергою.
У разі недостатності суми здійсненого відповідно до умов цього Договору платежу для виконання
зобов’язань за цим Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:
1) у першу чергу сплачується прострочена до повернення сума Несанкціонованого Овердрафту та/або
Овердрафту та прострочені проценти за користування Несанкціонованим овердрафтом та/або
овердрафтом;
2) у другу чергу сплачується сума Несанкціонованого овердратфу та/або Овердрафту та проценти за
користування Несанкціонованим овердрафтом та/або Овердрафтом;
3) у третю чергу сплачується неустойка та інші платежі відповідно до Кредитного договору;
Задоволення вимог кожної наступної черги здійснюється після повної сплати Позичальником суми
заборгованості за попередньою чергою.
Задоволення вимог кожної наступної черги здійснюється після повної сплати Позичальником суми
заборгованості за попередньою чергою.
При надходженні коштів в рахунок виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором з зазначенням в

розрахунковому документі призначення платежу, що не відповідає черговості погашення заборгованості, визначеній
цим пунктом, Банк має право направляти такі кошти на погашення заборгованості згідно з черговістю, визначеною
цим пунктом.
З підписанням цього Договору, у відповідності до чинного законодавства України, Позичальник надає Банку
право самостійно приймати рішення щодо зміни черговості погашення заборгованості та зараховувати кошти, які
списуються Банком шляхом договірного списання або направлені Позичальником на погашення заборгованості
Позичальника за цим Договором. Банк інформує Позичальника у письмовій формі на його запит про застосовану
черговість погашення кредитної заборгованості.
3.13. Орієнтовна загальна вартість Кредиту включає суму Кредиту, зазначену в п. 2.2. цього Договору,
Процентну ставку в розмірі, зазначеному в п. 3.3. цього Договору, а також комісії та інші обов’язкові платежі за
додаткові та супутні послуги Банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, зазначені в цьому пункті,
які є обов’язковими для укладання цього Договору.
Сторони домовились, що Банк не надає Позичальнику інформацію про порядок повернення Кредиту та
сплати процентів за користування Кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення
у вигляді графіку платежів, визначену ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування».
Проценти за користування Кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги
Банку, інші витрати Позичальника на додаткові та супутні послуги, які підлягають сплаті на користь кредитного
посередника (за наявності) та третіх осіб згідно з вимогами законодавства України та/або умовами цього Договору
включаються до загальних витрат за Кредитом відповідно до ст. 8 Закону України «Про споживче кредитування» і
визначені в Додатку 1 до цього Договору, що є невід’ємною частиною Договору.
3.14. Цей кредит забезпечується неустойкою, розмір якої передбачено п. 5.3 цього Договору.
3.15. Сторони встановлюють, що зобов’язання Банку з надання Кредиту за цим Договором не є
безвідкличним. Банк має безумовне право без попереднього повідомлення Позичальника в односторонньому
порядку відмовитися від надання кредиту.
3.16. Позичальник надає Банку згоду на розкриття Банком третім особам інформації щодо діяльності та
фінансового стану Позичальника, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування Позичальника та є банківською
таємницею та умов цього Договору в обсязі, необхідному для захисту інтересів Банку та стягнення заборгованості, а
також в обсязі, необхідному для відступлення майнових прав за цим Договором на користь інших осіб. Розкриття
Банком інформації, що становить банківську таємницю, відповідно до цього пункту Договору, може бути здійснено
на користь будь-яких осіб, в тому числі, але не виключно, правоохоронних органів, а також юридичних та/або
фізичних осіб, що надаватимуть послуги Банку, пов’язані з поверненням простроченої заборгованості за цим
Договором, а також шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Банку.
Позичальник також надає Банку згоду на розкриття Банком інформації, що становить банківську таємницю,
на запит будь-яких державних органів/приватних виконавців.
Також Позичальник надає згоду Банку на розкриття банківської таємниці/персональних даних у випадках та
обсягах, необхідних для проведення перевірок діяльності Банку з боку аудиторських організацій або уповноважених
державних органів, а також на запити рейтингових агенцій відповідно до укладених з ними договорів та
уповноважених органів управління.
3.17. Виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором (з урахуванням всіх змін та доповнень до
нього) забезпечується:
- порукою фізичної особи ( в разі
встановлення ліміту овердрафту від ____________ грн –
_________________________________ (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ________________________).
4. Права та обов'язки сторін.
4.1. Банк зобов'язується:
4.1.1. З урахуванням умов, встановлених положеннями цього Договору, надати Кредит шляхом дебетування
Поточного рахунку Позичальника в межах встановленого Ліміту овердрафту для здійснення операцій з оплати
товарів, послуг або отримання готівки згідно з тарифами Банку відповідно до Договору на обслуговування КР.
4.1.2. Дотримуватись вимог чинного законодавства в процесі здійснення кредитування Позичальника.
4.1.3. Забезпечувати Позичальника консультаційними послугами з усіх питань, що стосуються кредитування,
яке здійснюється згідно з цим Договором.
4.1.4. За вимогою Позичальника, але не частіше одного разу на місяць, безоплатно повідомляти йому
інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми Овердрафту, повернутої Банку, надавати
виписку з рахунку/рахунків щодо погашення заборгованості, зокрема інформацію про платежі за цим Договором,
які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі.
Надання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, частіше одного разу на місяць здійснюється
Банком за умови оплати Позичальником вартості послуг Банку щодо надання відповідної інформації за цим
Договором, визначеної діючими тарифами Банку на момент надання даної послуги.
4.2.Позичальник зобов’язується:
4.2.1. Використовувати Кредит в межах встановленого Ліміту овердрафту.
4.2.2. Своєчасно погашати Овердрафт (та його частину) та проценти за його використання, а також інші
платежі, передбачені цим Договором. У випадку прострочення Позичальником сплати перелічених платежів
останній зобов’язаний спрямовувати призначені для цього кошти на рахунки простроченої заборгованості
відповідно за Кредитом, процентами та неустойкою, номери яких повідомляються Банком Позичальнику негайно
після відкриття кожного з них.
4.2.3. До повного погашення Кредиту та/або сплати процентів за користування ним та/або сплати штрафних
санкцій та/або інших грошових зобов’язань за цим Договором не закривати жодного з поточних рахунків, відкритих
в Банку.

4.2.4. Надавати представникам Банку на першу вимогу у строк не більше 3 (трьох) робочих днів з моменту
пред’явлення вимоги інформацію щодо своєї платоспроможності, фінансового стану, інше.
4.2.5. Письмово сповіщати Банк про отримання кредитів в інших банківських установах до моменту повного
виконання прийнятих на себе зобов’язань згідно з умовами цього Договору в 5 денний строк з моменту укладення
кредитного договору з іншою банківською установою.
4.2.6. Дотримуватись вимог чинного законодавства при користуванні Кредитом, наданим Банком.
4.2.7. Письмово повідомляти Банк з наданням підтверджуючих документів про зміну місця проживання
(місця перебування), зміни паспортних даних, місця роботи, а також факти розлучення, шлюбу, народження дітей та
настання інших обставин, які можуть негативно вплинути на виконання зобов’язань за цим Договором протягом 5
днів з моменту настання вказаних обставин.
4.2.8. Якщо Банк у випадках, передбачених п. 4.3.4. цього Договору вимагає дострокового погашення
Кредиту, здійснити повернення заборгованості за цим Договором протягом строку, зазначеного у вимозі.
4.2.9. У разі розірвання Позичальником договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є
обов’язковим для укладення Кредитного договору, Позичальник зобов’язується укласти протягом 15 календарних
днів новий договір про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Банку.
4.3. Банк має право:
4.3.1. Здійснювати договірне списання коштів з Поточного рахунку з використанням ПК та інших рахунків,
що належать Позичальнику, для погашення наявної заборгованості за цим Договором та Договором на
обслуговування КР відповідно до вимог чинного законодавства та при настання випадків, передбачених цим
Договором.
4.3.2. У випадку порушення Позичальником встановлених термінів погашення Кредиту та процентів
здійснювати облік простроченої заборгованості за окремими рахунками.
За погодженням з Позичальником проводити реструктуризацію зобов’язань за Договором.
У разі накладання арешту на грошові кошти Позичальника по Поточному рахунку та/або зупинення операцій
по такому рахунку, та/або здійснення примусового стягнення коштів з цього рахунку відповідно до вимог чинного
законодавства України, Банк має право перенести існуючу заборгованість за Овердрафтом з Поточного рахунку на
окремі рахунки для обліку поточної/простроченої заборгованості по кредитним операціям, нарахованим Процентам,
які відкриваються в АТ «КРИСТАЛБАНК», в день перенесення залишку такої заборгованості, про що Банк
повідомляє Позичальника.
4.3.3. Розкривати інформацію про Позичальника, яка становить банківську таємницю, в порядку та у
випадках, передбачених чинним законодавством України та п. 3.16. цього Договору.
4.3.4. Припинити подальше надання Кредиту в межах дії цього Договору, заблокувати електронний
платіжний засіб та вимагати від Позичальника (незалежно від настання дати остаточного повернення Кредиту)
достроково погасити у повному обсязі заборгованість за Кредитом та/або процентами за користування Кредитом на
умовах Овердрафту та/або суму штрафних санкцій, передбачених цим Договором, у випадках, які визнаються
істотними порушеннями умов цього Договору та можуть негативно вплинути на стан кредитної заборгованості
Позичальника, а саме, якщо:
- Позичальник затримав сплату частини Кредиту та /або процентів за користування Кредитом на
умовах Овердрафту щонайменше на один календарний місяць відповідно до умов цього Договору;
- або у разі несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує 5% суми Кредиту;
- або у випадку перевищення сумою заборгованості суми Кредиту більш як на 10%;
- або внесено відомості до відповідного реєстру про кримінальне правопорушення відносно
Позичальника;
- або Позичальника залучено до розгляду відповідних майнових судових спорів;
- або отримано заяву від Позичальника на закриття Поточного рахунку або інших рахунків, відкритих
в Банку;
- або накладено арешт на грошові кошти Позичальника по Поточному рахунку з використанням ПК
та/або здійснення примусового стягнення коштів з Поточного рахунку з використанням ПК відповідно до
вимог чинного законодавства України;
- або грошові надходження на Поточний рахунок з використанням ПК за останні два місяці відсутні;
- або подано позов про визнання недійсним цього Договору;
- або припинена дія Договору на обслуговування КР;
- або погіршився фінансово – майновий стан Позичальника;
- або при настанні обставин, що знаходяться поза волею Банку (форс-мажор);
- або щодо Позичальника подано заяву/відкрито провадження у справі про неплатоспроможність;
- або наявності інших обставин, які можуть негативно вплинути на плато - та кредитоспроможність
Позичальника, зокрема невиконання Позичальником п. 4.2.4, 4.2.5 та 4.2.7 цього Договору;
- Позичальником порушено та/або не виконано, не своєчасно виконано інші зобов’язання за цим
Договором, та/або у разі настання випадків, передбачених цим Договором.
Виконання Позичальником вимоги Банку щодо дострокового повернення суми Кредиту, належних до
сплати процентів за користування Кредитом на умовах Овердрафту та інших платежів відповідно до умов цього
Договору повинно бути проведено Позичальником протягом тридцяти календарних днів з дня отримання
повідомлення про вимогу дострокової сплати суми заборгованості за цим Договором. Якщо протягом цього періоду
Позичальник усуне порушення умов Договору, що спричинили направлення Банком вимоги про дострокове
повернення заборгованості за Договором, вимога Банку втрачає чинність.
4.3.5. Без отримання попередньої згоди відступити право вимоги за цим Договором з наступним
повідомленням Позичальника про особу нового Кредитора протягом 5 днів з моменту укладення Банком з цього
приводу договору.

4.3.6. На підставі п.6.2. цього Договору отримувати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію
щодо кредитної історії Позичальника.
4.3.7. У випадку зміни тарифів за обслуговування Поточного рахунку з використанням ПК відповідно до
Договору на обслуговування КР та направлення повідомлення Позичальником про незгоду з новими тарифами:
- та за відсутності заборгованості Позичальника за цим Договором та Договором на обслуговування КР, Банк
припиняє подальшу видачу кредитних коштів та цей Договір припиняє свою дію в порядку, передбаченому пунктом
6.1 цього Договору.
4.3.8. Банк має право вимагати повністю повернути суму Кредиту в будь-який час із визначенням строку
попередження Позичальника про таку вимогу, а саме протягом - 30 (тридцяти) днів з дня отримання повідомлення.
4.4. Позичальник має право:
4.4.1. Отримувати від Банку консультаційну допомогу з усіх питань, що стосуються кредитування,
здійснюваного згідно з цим Договором та іншу інформацію, визначену п. 4.1.4 цього Договору.
4.4.2. Користуватися кредитними коштами в межах встановленого Ліміту овердрафту на умовах,
передбачених цим Договором.
4.4.3. Здійснити переведення боргу за цим Договором на іншу особу лише за попередньою письмовою
згодою Банку.
4.4.4. Відповідно до ст.13. Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»
звертатися до Бюро кредитних історій, з яким Банком укладено договір з приводу надання та отримання інформації
про кредитну історію, для ознайомлення з інформацією, що міститься безпосередньо у його кредитній історії.
4.4.5. В будь – який час повністю або частково достроково повернути Кредит у тому числі шляхом збільшення
суми Обов’язкового мінімального платежу, та сплатити проценти за користування кредитом за період фактичного
користування Овердрафтом.
4.4.6. Протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитися від цього
Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.
Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому вигляді
або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами визначеними Законом України «Про
електронні документи та електронний документообіг» ) до закінчення строку, встановленого абзацом першим цього
пункту.
Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору
Позичальник зобов'язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти
за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.
5. Відповідальність сторін.
5.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих згідно з умовами цього Договору зобов’язань винна
Сторона сплачує іншій Стороні неустойку, передбачену цим Договором, а також відшкодовує збитки, понесені
іншою Стороною. При цьому збитки відшкодовуються винною Стороною понад неустойку, передбачену даним
Договором.
5.2. Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим
Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили, зокрема, повені, пожежі,
землетрусу, іншого стихійного лиха або військових дій, блокади, масових заворушень, терористичного акту,
неплатоспроможності банків-кореспондентів Банку, також інших обставин, які виникли після підписання цього
Договору та в результаті дій (подій) непередбаченого характеру, що знаходяться поза волею Банку (далі - “форсмажор”). Позичальник не має права вимагати від Банку відшкодування йому понесених ним збитків внаслідок
невиконання Банком своїх зобов’язань за цим Договором через настання для Банку форс-мажору.
5.3. За несвоєчасну сплату сум Кредиту та/або процентів за користування Кредитом Позичальник сплачує
Банку пеню, яка нараховується на суму простроченого платежу за кожний день його прострочення, у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період прострочення, та не може бути більшою за
15 відсотків суми простроченого платежу.
5.4. У випадку прострочення Позичальником виконання зобов’язання по поверненню Банку суми боргу за
цим Договором він зобов’язаний відповідно до ст. 625. ЦК України сплатити суму заборгованості з урахуванням
встановленого індексу інфляції за весь час прострочення платежу.
5.5. У випадку порушення Позичальником строку погашення одержаного ним Кредиту, він сплачує
проценти в розмірі 60% річних від простроченої суми згідно з ч.2 ст.625. ЦК України в порядку обчислення та
сплати пені відповідно до умов цього Договору (додатково до процентної ставки, вказаної в п. 3.3. цього Договору).
5.6. Будь-які протиріччя, що можуть виникнути між Сторонами при виконанні умов цього Договору,
вирішуються шляхом переговорів між ними, а у випадку недосягнення згоди – у судовому порядку відповідно до
чинного законодавства України. При цьому строк позовної давності, протягом якого Банк має право звернутися до
суду за захистом своїх прав, встановлюється тривалістю у 10 років.
5.7. У разі втрати електронного платіжного засобу, або несанкціонованого використання електронного
платіжного засобу третіми особами та неповідомлення про це Банк, Позичальник не звільняється від виконання
своїх зобов`язань за цим Договором.
5.8. Банк зобов’язаний зберігати банківську таємницю відповідно до чинного законодавства України.
Розкриття банківської таємниці Банк має право здійснювати лише у порядку та у випадках, передбачених цим
Договором та чинним законодавством. За порушення порядку розкриття банківської таємниці Банк несе
відповідальність, встановлену законодавством України.
6. Інші умови.

6.1.Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до повного повернення
Позичальником Кредиту, процентів за користування ним та повного виконання Позичальником будь-яких інших
грошових зобов’язань за цим Договором.
6.2. Позичальник надає згоду Банку на:
- отримання останнім від третіх осіб інформації про його фінансовий стан відповідно до ст. 10 Закону України
«Про споживче кредитування»;
- отримання, зберігання, використання, поширення та передачу через Бюро кредитних історій інформацію про
його кредитну історію відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»;
- передачу Банком до Кредитного реєстру Національного банку України інформації про кредитну операцію,
стан виконання Позичальником зобов'язань за цим Договором тощо, у розмірі, порядку та обсязі, визначеному ст.
67¹ Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- отримання Банком відомостей (витягу) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
6.3. До укладення цього Договору Позичальник стверджує, що умови кредитування, закріплені цим
Договором, були попередньо йому повідомлені Банком в письмовій формі відповідно до Закону України «Про
споживче кредитування», а також підтверджує ознайомлення з інформацією про істотні характеристики послуги з
надання споживчого кредиту (без застави), передбаченої Додатком 1 до Положення про інформаційне забезпечення
банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 28.11.2019 № 141, на веб-сайті Банку. Підписання Позичальником цього Договору
є свідченням про його згоду на прийняття всіх умов Договору в процесі здійснення Банком його кредитування.
6.4. Всі повідомлення (вимоги між Сторонами здійснюються у письмовій формі. Направлення повідомлень,
вимог за цим Договором, судових повісток, ухвал судів, інших процесуальних документів при розгляді спорів за цим
Договором надсилаються сторонам шляхом направлення рекомендованих листів поштою, кур’єрською службою за
адресами, вказаними в статті 7 цього Договору або вручення Сторонам особисто під підпис. Повідомлення, вимоги,
в тому числі зазначені в пунктах 2.3 та 4.3.4 цього Договору, направлені поштою або кур’єрською службою,
вважаються врученими (отриманими) Позичальником/Банком після спливу п’яти календарних днів з дня їх
вручення до установи поштового зв’язку або кур’єрської служби для направлення Позичальнику/Банку.
6.5. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін у письмовій формі.
Позичальник має право ініціювати дострокове розірвання цього Договору виключно після повного погашення
Позичальником суми Кредиту, процентів за користування Кредитом на умовах Овердрафту, сплати штрафних
санкцій, що передбачені розділом 5 цього Договору та виконання інших грошових зобов’язань, що передбачені цим
Договором. Дострокове розірвання цього Договору здійснюється шляхом підписання сторонами договору про
розірвання.
Банк має право вимагати дострокового розірвання цього Договору у випадках, передбачених законодавством
України та п. 4.3.4 цього Договору. Однак, Банк не позбавлений можливості вимагати дострокового погашення
Кредиту від Позичальника у випадках, передбачених п.4.3.4 цього Договору та чинним законодавством без
пред’явлення вимоги про розірвання цього Договору.
6.6. Підписанням цього Договору Позичальник, як суб’єкт Персональних даних, добровільно надає Банку
право та свою письмову згоду на доступ до його Персональних даних третіх осіб та використання, поширення
(передачу) третім особам Персональних даних та/або іншу інформацію, яка стала відомою Банку в процесі
встановлення правовідносин з Позичальником, у випадках, передбачених цим Договором. Згода Позичальника на
обробку Персональних даних не вимагає здійснення повідомлення про передачу Персональних даних третім особам
згідно ст.21 Закону України «Про захист персональних даних». Строк зберігання Персональних даних визначається
чинним законодавством. Позичальник підтверджує, що йому повідомлені та зрозумілі всі права як суб’єкта
персональних даних, визначені ст.8. зазначеного закону.
6.7. Сторони домовились, що підписанням цього Договору Позичальник надав згоду Банку на отримання від
Банку у будь-який доступний спосіб (шляхом надсилання Позичальнику СМС - повідомлень, листів, здійснення
телефонного дзвінка з Контакт-Центру Банку, тощо) інформації щодо діючих і нових банківських послугах та умов
їх отримання, рекламних акціях, які проводяться Банком, тощо.
6.8. Питання, не передбачені цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
6.9. Шляхом підписання цього Кредитного договору Позичальник підтверджує, що він перед укладенням
цього Договору отримав від Банку інформацію, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий
кредит, визначену ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування» з урахуванням Додатку 1 до цього закону та
його підпис, зокрема на цьому Договорі є письмовим підтвердженням ознайомлення та отримання інформації,
передбаченої вимогами ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування» з урахуванням Додатку 1 до цього
закону та ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та
ознайомлення з інформацією про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави),
передбаченої Додатком 1 до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та
інших фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.11.2019 № 141,
на веб-сайті Банку.
6.10. Цей Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову
юридичну силу: один - для Банку, другий - для Позичальника.
6.11. Шляхом підписання цього Договору Позичальник підтверджує, що він отримав від Банку 1 (один)
оригінальний примірник цього Договору невідкладно після підписання Договору Сторонами .
7. Реквізити сторін.

Банк:
АТ «КРИСТАЛБАНК»
Місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ,
вул. Кудрявський узвіз, 2
Банківські реквізити: к/р
№UA763000010000032005123201026 в ГУ НБУ по
м. Києву та Київській області
код Банку 339050, код ЄДРПОУ 39544699
тел. (044) 590 46 64

Позичальник:
Паспорт громадянина України серії ___ № ________ ,
виданий __________________________________ в м.
_______________, ___.___._____________ року. (у
разі надання паспорта громадянина України у
формі ІD-картки, необхідно додатково вказати
наступні дані: Документ №________, запис
№_______,
дата
видачі___,
орган,
що
видав________)

https://crystalbank.com.ua/
Начальник Відділення № ____ в м. ____________________
АТ «КРИСТАЛБАНК»
________________ / (посада уповноваженого на
підписання працівника Банку)
__.__.___________________ /(ПІБ уповноваженого на
підписання працівника Банку)
м.п.

Зареєстроване місце проживання: м. ___________,
вул. _______________________, буд. ______, кв. ___
(адреса реєстрації)
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків за даними Державного реєстру фізичних
осіб
–
платників
податків
____________________________
_____________________/__.___. _____________/(ПІБ
позичальника)

Позичальник _____________ ________________ ______________________ підтверджує, що примірник
Кредитного договору про встановлення овердрафту №__/_____/___-___ від ___.___.20____ року, укладеного
між АТ «КРИСТАЛБАНК» та ____________ _______________ _____________________________, який йому
належить, отриманий від Банку особисто _______________________ _________________ _____________________.
____________________________________
(підпис позичальника та дата отримання)
Договір підписаний в присутності відповідального працівника Банку – начальника Відділення № ___ в м.
_________________________ АТ «КРИСТАЛБАНК» _______________ ______________
______________
_____________ ________________ _______________________особисто.
________________________________ / __.___. _________ /
Згода другого з подружжя/чоловіка/жінки з яким Позичальник проживає однією сім’єю без реєстрації
шлюбу на надання овердрафту/ (в разі встановлення ліміту овердрафту від 50 000, 00 грн)
Позичальник _____________ ________________ ______________________ підтверджує, що примірник
Кредитного договору про встановлення овердрафту №__/_____/___-___ від ___.___.20____ року, укладеного
між АТ «КРИСТАЛБАНК» та ____________ _______________ _____________________________, який йому
належить, отриманий від Банку особисто _______________________ _________________ _____________________.
____________________________________
(підпис позичальника та дата отримання)
Договір підписаний в присутності відповідального працівника Банку – начальника Відділення № ___ в м.
_________________________ АТ «КРИСТАЛБАНК» _______________ ______________
______________
_____________ ________________ _______________________особисто.
________________________________ / __.___. _________ /
Позичальник _______________
Заява заповнюється другим із подружжя, якщо Позичальник перебуває у зареєстрованому шлюбі
Заява
Я, _____________________ ___________ __________________________________________(ПІБ
подружжя
Позичальника), паспорт громадянина України серія___№ __________________________, виданий ________________
___ ___ ________ України в м. Києві, ___.___.______ року (у разі надання паспорта громадянина України у формі
ІD-картки, необхідно додатково вказати наступні дані: Документ №________, запис №_______, дата видачі___,
орган, що видав________), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків ______________________, даю згоду на отримання моїм (моєю)
чоловіком/дружиною ______________________ _______________ _________________________, реєстраційний номер
облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
_______________________, кредиту в АТ «КРИСТАЛБАНК», код Банку 339050 в сумі, встановленого ліміту
________,00 (сума прописом) грн. 00 коп. згідно Кредитного договору про встановлення овердрафту №
____/__________/____-___ від ___.____20___ року (далі-Кредитний договір).

Даю згоду на погашення кредиту, сплату процентів за користування ним та виконання всіх інших грошових
зобов’язань за Кредитним договором за рахунок належних нам доходів та майна.
З проектом Кредитного договору про встановлення овердрафту ознайомлена (ний), з його умовами
погоджуюсь.
Підтверджую, що укладення моїм чоловіком/дружиною _______________ _______________ (ПІБ
Позичальника) _____________________________ Кредитного договору про встановлення овердрафту з АТ
«КРИСТАЛБАНК» здійснена з урахуванням інтересів нашої сім’ї як подружжя.
«____» _______________ 20____ року

_________________ / __.__. ___________

/
підпис
Ця заява підписана в присутності відповідального працівника начальника Відділення № ___ в м.
____________________________________
АТ
«КРИСТАЛБАНК»
___________________
______________
____________ дружиною /чоловіком Позичальника – __________ _________ ________________________________,
зазначити ПІБ), особа якої посвідчується паспортом громадянина України серії ____ № ______________, виданий
______________________________________ в м. ________________, ____.___._________________ року (у разі
надання паспорта громадянина України у формі ІD-картки, необхідно додатково вказати наступні дані:
Документ №________, запис №_______, дата видачі___, орган, що видав________),
«____» ___________________ 20____ року
та ПІБ працівника Банка, в присутності, якого підписувались документи

_________________ / підпис

Заява заповнюється другим із подружжя, якщо Позичальник проживає з жінкою/чоловіком однією
сім’єю без реєстрації шлюбу
Заява
Я, _____________________ ___________ __________________ ________________________(ПІБ жінки/чоловіка з
якою (-им) Позичальник проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбу), паспорт громадянина України серія___№
__________________________, виданий ________________ ___ ___ ________ України в м. Києві, ___.___.______ року
(у разі надання паспорта громадянина України у формі ІD-картки, необхідно додатково вказати наступні дані:
Документ №________, запис №_______, дата видачі___, орган, що видав________), реєстраційний номер облікової
картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
______________________, даю згоду на отримання ПІБ Позичальника ______________________ _______________
_________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків _______________________, кредиту в АТ «КРИСТАЛБАНК», код Банку 339050 в
сумі, встановленого ліміту ________,00 (сума прописом) грн. 00 коп. згідно Кредитного договору про встановлення
овердрафту № ____/__________/____-____ від ___.____20___ року (далі-Кредитний договір).
Даю згоду на погашення кредиту, сплату процентів за користування ним та виконання всіх інших грошових
зобов’язань за Кредитним договором за рахунок належних нам доходів та майна.
З проектом Кредитного договору про встановлення овердрафту ознайомлена (ний), з його умовами
погоджуюсь.
Підтверджую, що укладення моїм _______________ _______________ (ПІБ Позичальника)
_____________________________ Кредитного договору про встановлення овердрафту з АТ «КРИСТАЛБАНК»
здійснена з урахуванням інтересів нашої сім’ї.
«____» _______________ 20____ року

_________________ / __.__. ___________

/
підпис
Ця заява підписана в присутності відповідального працівника начальника Відділення № ___ в м.
____________________________________
АТ
«КРИСТАЛБАНК»
___________________
______________
____________ ПІБ особи, що надала згоду – __________ _________ ________________________________,
(зазначити ПІБ), особа якої посвідчується паспортом громадянина України серії ____ № ______________, виданий
______________________________________ в м. ________________, ____.___._________________ року (у разі
надання паспорта громадянина України у формі ІD-картки, необхідно додатково вказати наступні дані:
Документ №________, запис №_______, дата видачі___, орган, що видав________),
«____» ___________________ 20____ року
та ПІБ працівника Банка, в присутності, якого підписувались документи
Заява

_________________ / підпис

Я,
_____________________
___________
__________________ ________________________(ПІБ
Позичальника),
паспорт
громадянина
України
серія___№
__________________________,
виданий
________________ ___ ___ ________ України в м. Києві, ___.___.______ року (у разі надання паспорта
громадянина України у формі ІD-картки, необхідно додатково вказати наступні дані: Документ №________,
запис №_______, дата видачі___, орган, що видав________), реєстраційний номер облікової картки платника
податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків підтверджую, що на момент укладення
та підписання цього Договору, не перебуваю у зареєстрованому шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах (не
проживаю однією сім’єю з чоловіком/дружиною без реєстрації шлюбу ).
Ця заява підписана в присутності відповідального працівника начальника Відділення № ___ в м.
____________________________________
АТ
«КРИСТАЛБАНК»
___________________
______________
____________ ПІБ особи, що надала згоду – __________ _________ ________________________________,
(зазначити ПІБ), особа якої посвідчується паспортом громадянина України серії ____ № ______________, виданий
______________________________________ в м. ________________, ____.___._________________ року (у разі
надання паспорта громадянина України у формі ІD-картки, необхідно додатково вказати наступні дані:
Документ №________, запис №_______, дата видачі___, орган, що видав________),
«____» ___________________ 20____ року
_________________ / підпис
та ПІБ працівника Банка, в присутності, якого підписувались документи

