Паспорт споживчого кредиту
Інформація, яка надається споживачу до укладення Кредитного договору
за банківським продуктом «Овердрафт з пільговим періодом на
електронний платіжний засіб для фізичних осіб»
(Стандартизована форма)
1. Інформація та контактні дані кредитодавця
Найменування кредитодавця
та його структурного або
відокремленого підрозділу, в
якому поширюється
інформація

АТ «КРИСТАЛБАНК»;

Місцезнаходження
кредитодавця та адреса
структурного або
відокремленого підрозділу, в
якому поширюється
інформація

м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2;

Відділення №___ в м. ______________

м. _________, вул. __________, буд. _____

Ліцензія/Свідоцтво
Ліцензія НБУ №276 від 29 квітня 2015 року
Номер контактного телефону (044) 590-45-96
Адреса електронної пошти

info@crystalbank.com.ua

Адреса офіційного веб-сайту

https://crystalbank.com.ua

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника*
Найменування кредитного
посередника

Відсутній

Місцезнаходження

-

Номер контактного телефону

-

Адреса електронної пошти

-

Адреса офіційного веб-сайту*

-

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Тип кредиту

Кредитування поточного рахунку (овердрафт)

Сума/ліміт кредиту, грн.

від 1 000 до 1 000 000,00 (сума цифрами)
встановлюється
відповідним
колегіальним
органом Банку індивідуально по кожному
Клієнту на підставі проведеної оцінки
кредитоспроможності Клієнта та висновків
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Строк кредитування
Мета отримання кредиту

Спосіб та строк надання
кредиту

Можливі види (форми)
забезпечення кредиту

відповідних служб Банку. При цьому клас
Клієнта (Позичальника) має бути «1» або «2».
366/365
дн./12
міс./1
р.
(строк
в
роках/місяцях/днях)
Споживчий кредит на поточні потреби.
Овердрафт
надається
споживачу
для
здійснення фінансування поточних та/або
непередбачуваних витрат понад залишок
власних коштів на ПР (безготівкових
розрахунків, в тому числі за товари і послуги
та оплату на користь кредитодавця комісії за
обслуговування Тарифного пакету (в разі
несплати такої комісії споживачем за рахунок
власних коштів та за наявності доступного
кредитного ліміту), отримання готівкових
коштів в рамках ліміту Овердрафту.
Овердрафт не може прямо чи опосередковано
використовуватись споживачем для придбання
цінних паперів кредитодавця формування та
збільшення статутного капіталу господарських
товариств, виконання зобов’язань за будьякими кредитними договорами та договорами
позики, повернення зворотної фінансової
допомоги, оплату довгострокових та/або
інвестиційних проектів тощо.
Шляхом встановлення Ліміту овердрафту на
його Поточний рахунок з використанням ПК,
відкритого
на
підставі
Договору
на
обслуговування КР.
Кредитні кошти можуть бути використані для
розрахунків за товари, роботи та послуги, а
також для отримання готівкових грошових
коштів.
Кредит може бути продовжено за умови
виконання
Позичальником
вимог,
передбачених п. 2.3. Кредитного Договору
Без забезпечення
В разі встановлення ліміту овердрафту на
суму від 50 000,00 гривень необхідна згода
іншого члена подружжя – обов'язково
НІ

Необхідність проведення
оцінки забезпечення кредиту
Мінімальний розмір власного 0% (якщо ліміт кредиту не використовується)
платежу (фінансової участі)
Від 5,00 % від поточної заборгованості за
споживача за умови отримання кредитом на розрахункову дату
кредиту на придбання
товару/роботи/послуги, %
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4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та
орієнтовної
загальної вартості кредиту для споживача
Процентна ставка, відсотків
Пільговий період - 55 календарних днів, але в
річних
будь-якому випадку до 25 числа місяця,
наступного
за
місяцем
виникнення
заборгованості за овердрафтом, пільгова
процентна ставка – 0,001 % річних,
Процентна ставка – 42% річних, ставка при не
погашенні суми заборгованості за овердрафтом
при закінченні Пільгового періоду та при
отриманні кредитних коштів готівкою.
Пільговий період не розповсюджується на
операції з отримання готівкових коштів в
банкоматах та/або у відділеннях банків.
Тип процентної ставки
Фіксована
Проценти за користування кредитними
коштами нараховуються у валюті Овердрафту
на суму використаних кредитних коштів в
межах ліміту Овердрафту протягом всього
строку користування кредитними коштами (за
основною, простроченою заборгованістю)
станом на кінець кожного операційного дня.
Для нарахування процентів використовується
метод факт/факт (фактична кількість днів у
місяці та у році). Нарахування здійснюється
не рідше одного разу в місяць та обов’язково в
останній робочий день місяця. Нараховані
проценти за користування овердрафтом згідно
договору про споживчий кредит сплачуються
шляхом договірного списання кредитодавцем
суми нарахованих процентів за договором з
ПР за наявності на ньому кредитного залишку
та/або із суми коштів, що надходять на
поточний рахунок споживача.
Порядок зміни змінюваної Не передбачено
процентної ставки
Платежі за додаткові та
Зміна ПІН коду в банкоматі (за кожну зміну) –
супутні послуги кредитодавця, 5грн.
обов’язкові для укладання
Плата за отримання інформації про залишок
кредитного договору, грн.:
грошових коштів у банкоматі/касі іншого банку
(кожний запит) – 3 грн.
Витрати при обслуговуванні поточного рахунку
визначаються діючими тарифами кредитодавця
за кредитними операціями споживачів та\або
Тарифами на дату проведення операції
1. Комісія за надання кредиту Відсутня
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2. Розрахунково-касове
обслуговування

РКО за тарифним пакетом ___________.
Вартість встановлюється Банком на підставі
Закону
України
"Про
господарські
товариства" та Закону України "Про банки і
банківську діяльність".
3.Комісія за отримання готівки 4% від зняття готівкових коштів
в банкоматах
Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом
строку дії Кредитного договору
Платежі за послуги
Відсутні
кредитного посередника, що
підлягають сплаті
споживачем, грн.*
Загальні витрати за кредитом, 12 565,56 грн. (відсотки)
грн.
1 590,00 грн. (комісія банку за РКО)
100,00 грн. (відкриття поточного рахунку,
операції за яким здійснюється з використанням
електронного платіжного засобу)
1 200,00 грн. (комісія за отримання готівки в
банкоматах: (4% від зняття готівкових коштів)виходячи з даних, наведених в прикладі)
Разом: 14 255,56. *
*Розраховано як приклад, що сума кредиту
30 000,00 грн, кредит на картку типу/класу
«GOLD», строк - 12 місяців , % ставка - 42 %
річних, при цьому до розрахунку включено
витрати споживача на додаткові та супутні
послуги, які підлягають сплаті на згідно з
вимогами законодавства України та/або
умовами договору про споживчий кредит,
зазначених в цьому Паспорті
Розмір комісійної винагороди вказано згідно з
тарифами
Банку
за
розрахункове
обслуговування, чинними на дату складання
цього Паспорта.
Тарифи можуть змінюватись Банком в порядку,
передбаченому договором (до укладення
договору про споживчий кредит споживач
ознайомлений з тарифами і надалі має
самостійно ознайомлюватись з із змінами до
тарифів у порядку, визначеному договором)
Орієнтовна загальна вартість 12 565,56 грн. (відсотки)
кредиту для споживача за
1 590,00 грн. (комісія банку за РКО)
весь строк користування
100,00 грн. (відкриття поточного рахунку, ,
кредитом (у т.ч. тіло кредиту, операції за яким здійснюється з використанням
відсотки, комісії та інші
електронного платіжного засобу)
платежі), грн.
1 200,00 грн. (комісія за отримання готівки в
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банкоматах: (4% від зняття готівкових коштів)виходячи з даних, наведених в прикладі)
Разом: 62 255,56 *
*Розраховано як приклад, що сума кредиту
30 000,00 грн, кредит на картку типу/класу
«GOLD», строк - 12 місяців , % ставка - 42 %
річних , при цьому до розрахунку включено
витрати споживача на додаткові та супутні
послуги, які підлягають сплаті на згідно з
вимогами законодавства України та/або
умовами договору про споживчий кредит,
зазначених в цьому Паспорті
Реальна річна процентна
66,16 % - виходячи з прикладу, наведеного в
ставка, відсотків річних
Паспорті
Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та
орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними
та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених
вище, і на припущенні, що кредитний договір залишатиметься дійсним
протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої
обов’язки на умовах та у строки, визначені в кредитному договорі.
Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що
процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться
незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії кредитного договору.
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна
інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком
застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної
вартості кредиту для споживача.
Платежі за додаткові та супутні
Перша зміна ПІН коду безкоштовна. За
послуги банку та/або третіх осіб:
кожну наступну зміну ПІН коду.
Починаючи з 2-ї – 5,00 грн.
Плата за отримання інформації про
залишок
грошових
коштів
у
банкоматі/касі іншого банку (кожний
запит) – 3,00 грн.
Витрати при обслуговуванні поточного
рахунку,
операції
за
яким
здійснюються
з
використанням
електронного
платіжного
засобу
визначаються
діючими
тарифами
кредитодавця
за
кредитними
операціями
споживачів
та\або
Тарифами на дату проведення операції
Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для укладення
договору/отримання кредиту, грн:
1. послуги нотаріуса
2. послуги оцінювача

-

Ні
Ні
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3. послуги страховика

Ні
5. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір платежів,
Сума
коштів,
яка
підлягає
періодичність внесення
обов’язковому
щомісячному
погашенню та розраховується як
відсоток від суми Основного боргу
Клієнта по Рахунку з карткою,
нараховані проценти, комісії та плати,
за звітний Розрахунковий цикл.
Розмір Обов’язкового мінімального
платежу
визначається
умовами
Договору і складає 5 % від поточної
заборгованості за кредитом на
розрахункову дату
згідно
з
Таблицею
обчислення
загальної
вартості
кредиту
для
споживача
та
реальної
річної
процентної ставки за договором про
споживчий кредит
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за
договором про споживчий кредит:
пеня
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.
штрафи
У випадку прострочення Позичальником
виконання зобов’язання по поверненню Банку
суми боргу за Договором він зобов’язаний
відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу
України сплатити суму заборгованості з
урахуванням встановленого індексу інфляції за
весь час прострочення платежу та 60 % річних
на суму боргу.
За порушення строків повернення кредитних
коштів та/або процентів за користування
кредитними коштами та/або комісійних
винагород, Позичальник зобов’язаний сплатити
Банку неустойку (пеню), яка обчислюється від
суми простроченого платежу, у розмірі
подвійної облікової ставки Національного
банку України, що діяла у період, за який
сплачується пеня.
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процентна ставка, яка
У випадку порушення Позичальником строку
застосовується при
погашення одержаного ним Кредиту, він
невиконанні зобов’язання
сплачує проценти в розмірі 60% річних від
щодо повернення кредиту
простроченої суми.
інші платежі
7. Інші важливі правові аспекти
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про
споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це
положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження
процесу укладання договору зі споживачем.
Споживач
має
право Так
відмовитися від договору про
споживчий кредит протягом
14 календарних днів у
порядку та на умовах,
визначених Законом України
«Про
споживче
кредитування».
Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої
додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про
споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення
кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з
оформленням відповідного документа.
Умови кредитного договору можуть відрізнятися від інформації, наведеної в
цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної
кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням,
зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір
доходів тощо.
Дата надання інформації:
Ця інформація зберігає чинність та є
___.___.20___ р.
актуальною до: ____.___.20___ р.
Підпис кредитодавця:

_______________________/________________/

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови
кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із
обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення
можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової
ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі
суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони
можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за
таким договором.
Підпис споживача:
____.___.20__р.,________________(ПІБ)
__________________________підпис.
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