
Додаткова угода № ____ %референс договора_01% 

до Кредитного договору від _____%текущая дата%  

Клієнт: %ФИО клиента (обязательно)% 

Адреса: %адрес прописки% 
%адрес фактического проживания% 

Реєстраційний номер облікової 
картки платника податків: 

%заполнять если есть, если нет - оставлять 
поле пустым% 

Паспортні дані: %данные главного идентифицирующего 
документа% 

який діє на підставі власного волевиявлення, з однієї сторони та Банк: Акціонерне 

товариство комерційний банк «ПриватБанк», з другої сторони, надалі за текстом 

цієї Додаткової угоди «Клієнт» та «Банк» разом іменовані – «Сторони», а кожен окремо 

– «Сторона», уклали цю Додаткову угоду до Кредитного договору від ____________ 

%текущая дата% (Заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських 

послуг разом з Умовами та Правилами надання банківських послуг, що розміщені на 

сайті Банку за посиланням https://privatbank.ua/terms, становить Кредитний договір) 

про наступне: 

1. Сторони узгодили змінити умови Кредитного договору шляхом внесення в Заяву про 

приєднання  до Умов та Правил надання банківських послуг наступних змін: 

1.1. Пункт «1.2. Основні умови кредитування» викласти у такій редакції: 
 

Тип кредиту невідновлювана кредитна лінія 

Строк кредитування 12 місяців з пролонгацією, але не більше 5 років з 
дати укладення цієї Додаткової угоди 

1.2. Пункт «1.3.Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної 
загальної вартості кредиту для споживача» в частині розміру процентної ставки 
викласти у такій редакції: 

Процентна ставка, відсотків 
річних 

12% річних 

Загальні витрати за кредитом, 
грн. 

 

https://privatbank.ua/terms


Орієнтовна загальна вартість 
кредиту для споживача за весь 
строк користування кредитом 
(у т.ч. тіло кредиту, відсотки, 
комісії та інші платежі), грн.:  

 

Реальна річна процентна 
ставка, відсотків річних 

 

1.3. Пункт «1.4. Порядок повернення кредиту: Кількість та розмір платежів, 
періодичність внесення» викласти у такій редакції: 

1.4. Порядок повернення кредиту: 

Кількість та розмір платежів, 
періодичність внесення 

Повернення кредиту здійснюється шляхом: 

- договірного списання з рахунку Клієнта у розмірі 
процентів, що підлягають сплаті за цим Договором, 
1-го числа календарного місяця, наступного за 
місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок 
кредитного ліміту та 

- шляхом внесення клієнтом коштів у розмірі 
мінімального обов’язкового платежу на поточний 
рахунок, для якого відкрито кредитну картку, до 
останнього календарного числа (включно) місяця, 
наступного за місяцем, у якому було здійснено 
витрати за рахунок кредитного ліміту. 

Розмір мінімального обов’язкового платежу: 

 - 1% від заборгованості, але не менше ніж 100 
грн, щомісячно протягом перших шести 
календарних місяців з дати укладення цієї 
додаткової угоди; 

- 3% від заборгованості, але не менше ніж 100 
грн, щомісячно, починаючи з сьомого 
календарного місяця з дати укладення цієї 
додаткової угоди до дати повного погашення 
кредиту. 

 

процентна ставка, яка 
застосовується при 
невиконанні зобов’язання 
щодо повернення кредиту, 
відсотків річних 

 12% річних 



інші платежі відсутні 

2. Сторони узгодили, що в разі порушення Клієнтом зобов'язань з погашення 
заборгованості по кредиту протягом 180-ти днів з моменту виникнення таких 
порушень після дати укладення цієї Додаткової угоди, на підставі статей 212, 
611, 651 Цивільного кодексу України терміном повернення кредиту 
встановлюється 180-й день з моменту порушення зобов'язань Клієнта з 
погашення кредиту. На 180-й день з моменту порушення зобов'язань Клієнта з 
погашення кредиту Клієнт зобов'язаний повернути Банку кредит, проценти за 
користування кредитом, неустойку та виконати інші зобов'язання за Договором 
в повному обсязі. 

3. Сторони узгодили, що на дату підписання цієї Додаткової угоди заборгованість за 
Договором становить: ______________ грн., із них: 

 основна сума боргу за кредитом в сумі ____________ грн.; 

нараховані, але несплачені проценти за користування кредитом, в сумі 
___________грн.; 

пеня в сумі ___________грн. (видалити якщо бізнес фактично не нараховує і не 
пред'являє пеню до сплати) 

При цьому Сторони узгодили, що розмір основної суми боргу та нарахованих 
процентів може відрізнятися від зазначених в цьому пункті у випадку здійснення 
Клієнтом операції (операцій) за рахунком в день укладення цієї Додаткової угоди.  

4. Строк дії Кредитного договору становить 5 років, але в будь-якому випадку до 
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.  

Додаткова угода вступає в дію з моменту її підписання Сторонами та діє до закінчення 
строку Кредитного договору. 

5. Всі інші умови Договору, що не суперечать умовам цієї Додаткової угоди, 
залишаються незмінними.  

Сторони узгодили, що в разі, якщо умови публічної частини кредитного договору - 
підрозділу 2.1.1. “Кредитні картки” Умов та Правила надання банківських послуг, що 
розміщені на сайті Банку за посиланням https://privatbank.ua/terms, суперечать умовам 
цієї Додаткової угоди, до правовідносин Сторін застосовуються умови Додаткової 
угоди.  

6. Примірник Додаткової угоди направляється Клієнту в Системі «Приват24». 

      

6. Реквізити та підписи Сторін: 
Реквізити: 
Банк: Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», 
Юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна. 
Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, ІПН 143605704021 

https://privatbank.ua/terms


Адреса для зв’язків та листування: 
вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна. 
Ліцензія НБУ N 22 від 19.03.1992 р.  

Підпис уповноваженого 
працівника Банку 

%КЕП або засвідчити кваліфікованою 
електронною печаткою банку з кваліфікованою 
електронною позначкою часу% 

Клієнт: 

ПІБ %ФИО клиента (обязательно)% 

Реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 

%заполнять если есть, если нет - оставлять 
поле пустым% 

Адреса %адрес прописки% 
%адрес фактического проживания% 

Електронна адреса %заполнять если есть, если нет - оставлять 
поле пустым% 

Підпис Клієнта: %электронная подпись клиента, полученная в 
заявке% 

Дата: %текущая дата%, %время% 

  

Підписання Додаткової угоди Клієнтом здійснюється шляхом накладення Smart ID, Простого 
електронного підпису (кнопка «Підписати») у Системі «Приват24» або Цифровим 
власноручним підписом  у відділенні Банку.  

Підтвердження  факту  підписання Додаткової угоди (у вигляді електронного документа) 
зберігається в матеріалах кредитної справи Клієнта. 

 


