Банківський продукт «Овердрафт на електронний платіжний засіб для фізичних осіб в рамках
цільових проектів»
ДОДАТКОВА УГОДА № __
ДО ДОГОВОРУ ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ, ОПЕРАЦІЇ ЗА ЯКИМ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОГО ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ № _________ ВІД ________ Р.
місто _________

____________р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК» (надалі – «Банк»), в особі ________ Відділення № __ в м.
__________ АТ «КРИСТАЛБАНК» __________, ____ діє на підставі довіреності за № ___ від _________ року, з однієї сторони, та
__________________, громадянка України, резидент України, реєстраційний номер облікової картки платника податків за
даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: ____________ (надалі – «Клієнт», «Позичальник»), з іншої
сторони, які далі разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю Додаткову угоду № __ (надалі «Додаткова угода»), яка є невід’ємною частиною Договору про відкриття поточного рахунку, операції за яким здійснюються з
використанням електронного платіжного засобу № ___________ ВІД _____________р. (надалі – «Договір») про наступне:
1. Відповідно до заяви Клієнта Банк надає Клієнту Кредит у вигляді Овердрафту (кредитування рахунку) на умовах визначених
цією Додатковою угодою, Правилами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у АТ «КРИСТАЛБАНК» (надалі
– «Правила»), затверджених згідно з внутрішніми процедурами Банку, які розміщені для ознайомлення на офіційному веб-сайті
https://crystalbank.com.ua/ та у доступних для клієнтів місцях у приміщеннях Банку, Тарифним пакетом «ЗАРПЛАТНІ
КАРТКИ» (надалі – «Тарифи») та Договором.
2. Ліміт кредитування по Овердрафту встановлюється за поточним рахунком № ______________ (надалі – «Рахунок») у розмірі
____________ (________ тисяч) гривень __ копійок. Кредит надається Банком Клієнту шляхом встановлення Ліміту овердрафту
на його Поточний рахунок з використанням ПК № _________ відкритого на підставі Договору про відкриття поточного рахунку,
операції за яким здійснюються з використанням електронного платіжного засобу № ____________ від _________р., грошових
сум в межах Ліміту овердрафту в день здійснення операцій з оплати товарів, послуг або отримання готівки, погашення процентів
за користування Кредитом на умовах Овердрафту, сплату комісійних винагород за розрахунково-касове обслуговування
поточного рахунку згідно Договору про відкриття поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням
електронного платіжного засобу № _____________ ВІД __________р. При проведенні Клієнтом будь-якої із зазначених операцій
розмір кредиту встановлюється у сумі, яка фактично була використана на такі цілі в межах Ліміту овердрафту.
3. Кредит надається на споживчі цілі.
4. Тип процентної ставки за користування Кредитом – фіксована. Нарахування процентів за користування Кредитом по
Додатковій угоді здійснюється на суму фактичного щоденного залишку заборгованості за отриманими коштами, виходячи з
процентної ставки у розмірі, визначеному п. 5 цієї Додаткової угоди. При розрахунку процентів використовується метод
«факт/факт», виходячи із фактичної кількості днів у місяці та у році.
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 Клієнтом зобов’язань по погашенню одержаного ним Кредиту, проценти за користування
Кредитом на умовах Овердрафту продовжують нараховуватися відповідно до умов даного пункту та п. 5 цієї Додаткової угоди.
Сторони погоджуються з тим, що Банк має право ініціювати зміну розміру процентів за користування Кредитом під час дії цієї
Додаткової угоди у разі настання обставин та у спосіб, що передбачені Правилами.
5. За користування кредитом на умовах Овердрафту встановлюється процентна ставка у розмірі __ (__________) % річних.
Пільговий період не передбачено.
Орієнтовна реальна річна процентна ставка за користування Кредитом на умовах Овердрафту на дату укладення цієї Додаткової
угоди складає _____% (________________) процентів.
6. Строк (період) кредитування за цією Додатковою угодою складає 12 місяців: з ___________ р. по "_____________ р. (включно).
Датою остаточного повернення всіх отриманих кредитних коштів в межах Ліміту кредитування по Овердрафту та процентів за
користування кредитними коштами є "____________ р. (надалі – Дата остаточного повернення кредитних коштів).
У разі наміру припинення трудових відносин Клієнта із Суб’єктом господарювання, визначеним Правилами, що має місце під час
строку (періоду) кредитування, за домовленістю між Банком та Клієнтом, останнім, до дати звільнення з роботи, в забезпечення
виконання зобов’язань за цією Додатковою угодою може бути оформлене ліквідне забезпечення. При цьому Банк має право (але
не зобов’язаний) продовжити термін користування Кредитом. В такому випадку між Банком та Клієнтом укладається додаткова
угода про зміну умов цієї Додаткової угоди, в якій визначаються подальші умови кредитування.
При настанні дати погашення кредиту Ліміт овердрафту скасовується та заборгованість переноситься на відповідні рахунки
обліку кредитної заборгованості фізичних осіб (строкової або простроченої).

Банк _________________

Клієнт _________________

7. Клієнт зобов’язаний вносити на поточний рахунок з використанням платіжної картки в перший робочий день місяця, але не
пізніше 25-го числа місяця наступного за звітним для погашення кредитної заборгованості за Овердрафтом суму обов’язкового
Мінімального платежу. 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.
8. У випадку закриття Рахунку Датою остаточного повернення всіх отриманих кредитних коштів та погашення у повному обсязі
заборгованості за Овердрафтом є дата закриття Рахунку.
9. В дату остаточного повернення кредитних коштів Клієнт зобов’язується погасити всю кредитну заборгованість перед Банком
за Овердрафтом, а саме: всі отримані кредитні кошти, проценти, комісійні винагороди, можливі штрафні санкції та інші платежі,
передбачені умовами Правил, Тарифами та Договором.
10.Орієнтовна загальна вартість Кредиту на умовах овердрафту складає _________ (___________) гривень __ копійок та включає
витрати, передбачені пунктами 2, 5 та 7 цієї Додаткової угоди, а також комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні
послуги Банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, та зазначені в цьому пункті, які є обов’язковими для
укладання цієї Додаткової угоди.
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, витрати
Клієнта 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 цієї Додаткової угоди включаються до загальних витрат за
Овердрафтом відповідно до ст. 8 Закону України «Про споживче кредитування» і визначені в Додатку 1 до цієї Додаткової угоди,
що є її невід’ємною частиною.
11. При надходженні від Клієнта коштів у рахунок погашення заборгованості за Овердрафтом, виконання зобов’язань
здійснюється у черговості, визначеній Правилами.
При надходженні від Клієнта коштів у рахунок погашення заборгованості за цією Додатковою угодою, погашення
заборгованості Клієнта 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 Клієнтом суми заборгованості за
попередньою чергою.
У разі недостатності суми здійсненого відповідно до умов цієї Додаткової угоди для виконання зобов’язання за цією
Додатковою угодою в повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:
1) у першу чергу сплачується прострочена до повернення сума Овердрафту та прострочені проценти за користування
Овердрафтом;
2) у другу чергу сплачується сума Овердрафту та проценти за користування Овердрафтом;
3) у третю чергу сплачується неустойка та інші платежі відповідно до Кредитного договору.
Задоволення вимог кожної наступної черги здійснюється після повної сплати Клієнтом суми заборгованості за
попередньою чергою.
При надходженні коштів в рахунок виконання Клієнтом зобов’язань за цією Додатковою угодою 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 черговості, визначеній цим пунктом.
З підписанням цієї Додаткової угоди у відповідності до чинного законодавства України, Клієнт надає Банку право
самостійно приймати рішення щодо зміни черговості погашення заборгованості та зараховувати кошти, які списуються Банком
шляхом договірного списання або направлені Клієнтом на погашення заборгованості Клієнта за цією Додатковою угодою. Банк
інформує Клієнта у письмовій формі на його запит про застосовану черговість погашення кредитної заборгованості.
12. Клієнт має право в будь – який час провести дострокове погашення всієї суми або частини суми наданих кредитних коштів, у
тому числі шляхом збільшення суми обов’язкового мінімального платежу, та сплатити проценти за користування Овердрафтом за
період фактичного користування Овердрафтом.
-

Банк _________________

Клієнт _________________

13. Клієнт зобов’язується у разі розірвання Клієнтом договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов’язковим
для укладення Договору, Клієнт зобов’язується укласти протягом 15 календарних днів новий договір про надання таких самих
послуг з особою, що відповідає вимогам Банку. У разі розірвання Клієнтом договору про надання додаткових чи супутніх послуг,
який є обов’язковим для укладення цієї Додаткової угоди (договору про споживчий кредит), та неукладення протягом 15
календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам кредитодавця, Банк має
право вимагати дострокового виконання зобов’язань за цією Додатковою угодою.
14. Банк має право ініціювати дострокове закриття Ліміту кредитування по Овердрафту у разі погіршення фінансового стану
Клієнта, в т.ч. у разі отримання інформації від роботодавця про звільнення Клієнта, та в інших випадках, передбачених
Договором та Правилами.
15. Клієнт має право ініціювати дострокове розірвання цієї Додаткової угоди про надання Кредиту у вигляді Овердрафту
виключно після повного погашення Клієнтом простроченої суми Кредиту та прострочених процентів (у випадку наявності), суми
Овердрафту, процентів за користування кредитними коштами на умовах Овердрафту, сплати штрафних санкцій та виконання
інших грошових зобов’язань, що передбачені цією Додатковою угодою, , та Правилами. Ця Додаткова угода вважається
достроково розірваною на 3 (третій) банківський день після подання до Банку (особисто Клієнтом або довіреною особою) заяви
про дострокове розірвання цієї Додаткової угоди та за умови відсутності заборгованості Клієнта перед Банком зазначеної в цьому
пункті Додаткової угоди.
16. Клієнт має право протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення Додаткової угоди відмовитися від Додаткової
угоди без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.
Про намір відмовитися від Додаткової угоди Клієнт повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому 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 Додаткової угоди Клієнт зобов'язаний
повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Додатковою угодою, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів
до дня їх повернення за ставкою, встановленою Додатковою угодою.
17. Банк має безумовне право без попереднього повідомлення Клієнта в односторонньому порядку відмовитися від надання
Кредиту. Банк має право вимагати дострокового розірвання цієї Додаткової угоди у випадках, передбачених Договором та/або
Правилами та/або чинним законодавством України. Однак, Банк не позбавлений можливості вимагати дострокового погашення
Кредиту від Клієнта у випадках, передбачених Правилами та чинним законодавством без пред’явлення вимоги про розірвання
цієї Додаткової угоди. У разі затримання Клієнтом сплати частини Кредиту та/або процентів щонайменше на 1 (один)
календарний місяць, Банк має право вимагати повернення Кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.
Виконання Клієнтом вимоги Банку щодо дострокового повернення суми Кредиту, належних до сплати процентів за користування
Кредитом на умовах Овердрафту та інших платежів відповідно до умов Додаткової угоди повинно бути проведено Клієнтом
протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання Клієнтом від Банку повідомлення про вимогу дострокової сплати суми
заборгованості за Додатковою угодою. Якщо протягом цього періоду Клієнт усуне порушення умов Додаткової угоди, що
спричинили направлення Банком вимоги про дострокове повернення заборгованості за Додатковою угодою, вимога Банку
втрачає чинність.
18. За несвоєчасну сплату сум Кредиту та/або процентів за користування Кредитом Клієнт сплачує на вимогу Банку пеню, яка
обчислюється від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу до моменту фактичної сплати, у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період прострочення, у розмірі не більше 15 відсотків суми
простроченого платежу. При цьому загальна сума пені, нарахована за порушення зобов’язань Клієнтом, не може перевищувати
половини суми, одержаної Клієнтом за Договором.
У випадку порушення Клієнтом строку погашення одержаного ним Кредиту, заборгованість вважається такою, що
прострочена, та на неї нараховуються проценти в розмірі, встановленому Тарифами.
19. Банк має право здійснювати договірне списання коштів з будь-яких рахунків, (в т.ч. числі рахунок № ____________________)
що належать Клієнту, відкритих у Банку або тих, що будуть відкриті в майбутньому, для погашення наявної заборгованості за
цією Додатковою угодою, відповідно до вимог чинного законодавства та при настання випадків, передбачених Додатковою
угодою та/або Правилами.
20. Банк має право вимагати повністю повернути суму Кредиту в будь-який час із зазначенням строку попередження Клієнта про
таку вимогу.
21. Банк зобов’язується за вимогою Клієнта, але не частіше одного разу на місяць, безоплатно повідомляти йому інформацію про
поточний розмір його заборгованості, розмір суми Кредиту, повернутої Банку, надає виписку з рахунку/рахунків щодо погашення
заборгованості, зокрема інформацію про платежі за Додатковою угодою, 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 Клієнтом вартості послуг Банку щодо надання відповідної інформації за Додатковою угодою, визначеної діючими
тарифами Банку на момент надання даної послуги.
22. Клієнт надає згоду на розкриття Банком третім особам інформації щодо діяльності та фінансового стану Клієнта, яка стала
відомою Банку у процесі обслуговування Клієнта та є банківською таємницею та умов цієї Додаткової угоди в обсязі,
необхідному для захисту інтересів Банку та стягнення заборгованості, а також в обсязі, необхідному для відступлення прав
вимоги за цією Додатковою угодою на користь інших осіб. Розкриття Банком інформації, що становить банківську таємницю,
може бути здійснено на користь будь-яких осіб, в тому числі, але не виключно, страхових компаній, рейтингових агенцій,
правоохоронних органів, а також юридичних та/або фізичних осіб, що надаватимуть послуги Банку, пов’язані з поверненням
заборгованості за цією Додатковою угодою, а також шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Банку.
23. Позичальник надає згоду Банку на:
- отримання останнім від третіх осіб інформації про його фінансовий стан відповідно до ст. 10 Закону України «Про

Банк _________________

Клієнт _________________

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 Клієнтом зобов'язань за цією Додатковою угодою 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.
24. 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.
25.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.
26. Підписанням цієї Додаткової угоди Клієнт надає Банку дозвіл на доступ до своєї кредитної історії, збір, зберігання,
використання та поширення через Бюро кредитних історій (в подальшому - «Бюро») інформації щодо себе (в тому числі
інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування) в порядку, визначеному Законом
України «Про організацію формування та обліку кредитних історій».
27. Інші умови, не визначені цією Додатковою угодою встановлені в Правилах, Договорі та чинному законодавстві України та є
обов’язковими для Сторін.
28. Ця Додаткова угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами та діє до повного повернення Клієнтом Кредиту,
процентів за користування Кредитом та повного виконання Клієнтом будь-яких інших грошових зобов’язань за цією Додатковою
угодою.
29. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору. Всі додатки до цієї Додаткової угоди є її невід’ємною частиною.
30. Ця Додаткова угода укладена українською мовою в 2 (двох) оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони.
31. Шляхом підписання цієї Додаткової угоди Клієнт підтверджує, що він отримав від Банку 1 (один) оригінальний примірник
цієї Додаткової угоди.
32. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Банк
Клієнт
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
___________________
реєстраційний номер облікової картки
«КРИСТАЛБАНК»
Місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ,
платника податків за даними Державного реєстру
вул. Кудрявський узвіз, 2
фізичних осіб – платників податків ____________
код Банку 339050, код ЄДРПОУ 39544699
адреса реєстрації: ____________________________
тел. (044) 590 46 64
паспорт громадянина України серія _________, виданий
___________________________________року (у разі
https://crystalbank.com.ua/
надання паспорта громадянина України у формі ІDНачальник Відділення № __ в м. ________________
картки, необхідно додатково вказати наступні дані:
АТ «КРИСТАЛБАНК»
Документ №________, запис №_______, дата
_____________________________
видачі___, орган, що видав________)
телефон +38______________
/ ______________ /(посада ____________________ / ___________ /(ПІБ клієнта)
уповноваженого на підписання працівника Банку)
__.__.___________________ /(ПІБ уповноваженого на підписання працівника Банку)
м.п.
Клієнт _______________ підтверджує, що примірник Додаткової угоди № __ від __________ року ДО ДОГОВОРУ ПРО
ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ, ОПЕРАЦІЇ ЗА ЯКИМ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОГО
ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ № _____________/980 ВІД __________ Р., укладеної між АТ «КРИСТАЛБАНК» та __________, який їй
належить, отриманий від Банку особисто ______________________.
____________________________________
(підпис Клієнта та дата отримання)
_______________________

Додаткова угода підписана в присутності відповідального працівника Банку – ____________ Відділення № __ в м.
_______________ АТ «КРИСТАЛБАНК» ________________ ____________________ особисто.
_____________________________________

Банк _________________

Клієнт _________________

