
                                             КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № б.н. 

м. _______                                                                                     «____» ___________ 202_ року 

Акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк”, код ЄДРПОУ 14360570, з одного 

боку, (далі – “Банк”), місцезнаходження: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, в особі - 

_________________________ , що діє на підставі _____________________з однієї сторони, та 

Громадянин/ка України ________, ________, паспорт: серія __ № ____ виданий ________ від 

_____р., (далі – “Позичальник”), з іншої сторони, разом за текстом договору іменовані – Сторони, 

уклали цей кредитний договір (далі – “Договір”) про наступне: 

1. ІСТОТНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ 

 

Тип кредиту Строковий кредит 

Сума кредиту, грн. 
Сума за угодою, індивідуально 

Строк кредитування, міс. 
10, 20, 36 міс. 

Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту 

для споживача 

Процентна ставка 1,5 %, сплачується щомісячно від загальної 

суми Кредиту 

Тип процентної ставки Фіксована 

      Порядок зміни змінюваної процентної ставки Змінюваної ставки немає 

Платежі за додаткові та супровідні послуги 

кредитодавця, обов’язкові для укладання 

договору, грн 

Відсутні 

Платежі за послуги кредитного посередника, 

що підлягають сплаті споживачем, грн 

Відсутні 



Загальні витрати за Кредитом, грн 
Розраховується індивідуально, відповідно до 

умов договору 

Орієнтовна загальна вартість Кредиту для 

Позичальника за весь строк користування 

Кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії 

та інші платежі), грн 

 

Розраховується індивідуально, відповідно до 

умов договору 

Реальна річна процентна ставка, відсотків 

річних 

Розраховується індивідуально, відповідно до 

умов договору 

Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної 

вартості Кредиту для Позичальника є репрезентативними та базуються на обраних 

Позичальником умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що Договір 

залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а Банк і Позичальник виконують свої 

обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі. 

Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші 

платежі за послуги Банка залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку 

дії 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 Позичальника. 

Порядок повернення Кредиту 

Кількість та розмір платежів, періодичність 

внесення 

Платежі здійснюються щомісяця рівними 

частинами згідно Додатку 1 (Графіку платежів, 

далі - «Графік») 

Додаткова інформація 

Додаткові та супровідні послуги третіх осіб, 

обов’язкові для отримання Кредиту 

Немає 

 

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за Договором: 



інші платежі В разі: 

- неповернення Позичальником Кредиту в 

кінцеву дату повернення Кредиту, відповідно до 

Графіку, починаючи з дня, що є наступним за 

днем спливу строку Договору, та/або 

- в разі настання обставин, передбачених п. 3.3.2. 

цього Договору, починаючи з дня, що є 

наступним за днем спливу строку дії Договору, 

Позичальник зобов'язується сплатити на користь 

Банку заборгованість по Кредиту, а також 

проценти від суми неповернутого в строк 

Кредиту, які у відповідності до ч.2 ст. 625 

Цивільного кодексу України встановлюються за 

домовленістю Сторін у процентах від 

простроченої суми заборгованості в розмірі 60% 

в місяць. 

Позичальник  має право відмовитися від Договору протягом 14 календарних днів у 

порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування». 

Позичальник  має право достроково повернути Кредит без будь-якої додаткової плати, 

пов’язаної з достроковим поверненням. 

Угода про використання простого електронного підпису: 

«Банк та Позичальник (далі разом іменовані «Сторони») узгодили при наданні Банком будь-яких 

послуг Позичальнику, в т.ч., але не виключно, послуг з переказу коштів, укладення між 

Сторонами кредитних договорів та будь-яких інших правочинів використання простого 

електронного підпису. 

Сторони визнають простим електронним підписом (далі - «Простий електронний підпис») такі 

способи підписів Позичальника: OTP-пароль, QR-код, підпис стилусом на планшеті у відділенні 

Банку, кнопки «Підпис», «Підписав», «Підтверджую», «Ознайомився» тощо у програмних 

комплексах, мобільних додатках або на офіційних сайтах Банку у мережі Інтернет, де 

Позичальнику надається технічна можливість ознайомитися з умовами надання відповідної 

послуги та підписати відповідний договір, дати доручення Банку на здійснення операції з 

переказу коштів тощо, або якщо інтерфейс відповідного ПК Банку дає Позичальнику змогу 

зробити однозначний висновок про суть операції, доручення на здійснення якої Позичальник 

надає Банку шляхом підписання способами, що узгоджені Сторонами вище. 



Сторони визнають правочини у вигляді електронних документів із використанням зазначених 

простих електронних підписів дійсними та обов'язковими для Сторін та такими, що не 

потребують додаткового підтвердження. 

При здійсненні будь-якої операцій та правочинів між Сторонами за допомогою ОТР-паролю як 

простого електронного підпису Сторони домовилися вважати, що він однозначно ідентифікує 

особу Позичальника та є логічно пов'язаний із електронними даними про будь-яку операцію або 

правочин виключно за умови, якщо підтвердження Позичальником здійснення операції або 

укладення правочину здійснено шляхом введення у відповідне поле інтерфейсу програмного 

комплексу або сайту Банку цифрової послідовності, яка повністю ідентична надісланому Банком 

ОТП-паролю на фінансовий номер телефону Позичальника. 

Сторони узгодили, що Банк самостійно приймає рішення про застосування того чи іншого виду 

електронного підпису.» 

Банк та Позичальник (далі - Сторони) домовились, що строк позовної давності по вимогах за цим 

Договором встановлюється в 15 (п'ятнадцять) років. 

Банк надає Позичальнику пропозиції щодо зміни істотних умов Договору у спосіб, що дає змогу 

встановити дату відправлення повідомлення Позичальнику, а саме: шляхом направлення 

повідомлень електронною поштою, у системі дистанційного обслуговування «Приват24», 

повідомлення у месенджерах. 

Строк дії Договору визначається кінцевою датою повернення Кредиту, однак не раніше повного 

виконання Сторонами зобов’язань за Договором. 

Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що Банком надано йому інформацію, 

передбачену частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг». 

 

2. Загальні положення 

2.1. Банк зобов’язується надати Позичальнику строковий кредит (далі — Кредит) на споживчі цілі 

у розмірі, визначеному Договором, в обмін на зобов’язання Позичальника з повернення Кредиту 

та сплати процентів за користування кредитом в обумовлені цим Договором терміни. 

2.2. Кредит надається безготівковим шляхом (перерахування коштів на поточний рахунок 

Позичальника). 

2.3. Банк надає Позичальнику «Паспорт споживчого кредиту «Кредит готівкою», Договір,  Графік  

шляхом розміщення його у системі дистанційоного обслуговування «Приват24» та відправки на 

електронну пошту  Позичальника, що визначена при ідентифікації Позичальника. Позичальник 

підписує Договір, Графік  та «Паспорт споживчого кредиту «Кредит готівкою» простим 

електронним підписом. 



3. Права та обов’язки Сторін: 

3.1. Банк зобов’язується: 

3.1.1. Надати Позичальнику Кредит безготівковим шляхом згідно умов, визначених розділом 1 

цього Договору. 

3.1.2. Забезпечити Позичальника консультаційними послугами з питань виконання Договору. 

3.1.3. Здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору, цільовим використанням, 

своєчасним і повним погашенням Кредиту в порядку, передбаченому цим Договором. 

3.1.4. Повідомити Позичальника про відступлення права вимоги протягом 10 робочих днів із дати 

такого відступлення у порядку, передбаченому цим Договором. 

3.1.5. Банк, новий кредитор,  колекторська компанія  зобов’язані здійснювати фіксування кожної 

безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) 

з Позичальником, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, 

майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена Договором та які 

надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного 

засобу, а також зобов’язаний попередити зазначених осіб про таке фіксування; зберігати всі носії 

інформації, на яких зафіксовано взаємодію із Позичальником, його близькими особами, 

представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, 

взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію (у тому числі за 

допомогою технічних засобів), протягом трьох років після такої взаємодії. 

3.1.6. Банк на вимогу Позичальника, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя 

або майнового поручителя зобов’язаний протягом семи робочих днів після першої взаємодії при 

врегулюванні простроченої заборгованості (якщо інший строк не встановлено законом) надати 

документи, що підтверджують інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір 

кредиту, проценти за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з 

отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту), розмір неустойки та інших платежів, що 

стягуються при невиконанні зобов’язання за Договором або відповідно до закону, особисто або 

шляхом направлення листа на зазначену в договорі про споживчий кредит адресу (електронну 

або поштову), або в інший визначений Договором спосіб. У разі звернення відповідно до Договору 

до третіх осіб, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію, 

у тому числі до близьких осіб, інформація про розмір простроченої заборгованості повідомляється 

споживач лише за наявності згоди Позичальника на передачу інформації про наявність 

простроченої заборгованості таким особам. 

 

3.2. Позичальник зобов’язується: 

3.2.1. Використовувати Кредит виключно на споживчі цілі. 

3.2.2. Сплачувати Банку проценти за надання Кредиту у розмірах та в строки, визначені 

Договором. 

3.2.3. Повністю повернути Кредит у строк  кінцевої дати повернення Кредиту відповідно до  

Графіку. 

3.2.4. В разі відмови від Кредиту повідомити Банк про намір відмовитися від Договору у письмовій 

формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, 



визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг»  у 

системі дистанційного обслуговування «Приват24») протягом 14 календарних днів з дня 

укладення Договору. При цьому у строк до семи календарних днів з дати подання письмового 

повідомлення про відмову від Договору Позичальник зобов‘язаний повернути Банку грошові 

кошти, одержані згідно з Договором. 

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути Кредит, 

шляхом збільшення суми платежів, при цьому зменьшується кількість платежів, сума нарахованих 

процентів за місяць не змінюється. 

3.2.5. У разі невиконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором, що призведе до 

звернення Банку до суду за захистом свої прав та законних інтересів, Позичальник зобов'язується 

відшкодувати Банку судові витрати. 

3.3. Банк має право: 

3.3.1. Відмовити Позичальнику у видачі Кредиту, в тому числі якщо Банку стали відомі факти, які 

можуть свідчити про неможливість виконання Позичальником зобов’язань за Кредитом або вже 

укладеними із Банком раніше кредитними договорами. Банк має право відмовити у видачі Кредиту 

за цим Договором і звільняється від відповідальності у випадках встановлення НБУ, Кабінетом 

Міністрів України, іншими органами влади і управління будь-яких видів обмежень щодо активних 

операцій Банку. 

3.3.2. При настанні будь-якої з таких подій: 

- неотримання від Позичальника згоди на зміну процентів за користування Кредитом, зміни 

періодичності порядку сплати платежів за Кредитом; 

- порушення Позичальником будь-якого із зобов’язань, передбачених умовами видачі та 

погашення Кредиту, в т. ч. у разі порушення цільового використання Кредиту; 

- порушення кримінального провадження щодо Позичальника; 

- встановлення відомостей, наданих Позичальником Банку, такими, що не відповідають дійсності; 

- наявність судових рішень, що набрали чинності, про стягнення грошових коштів з поточного 

рахунку Позичальника, наявність арешту на поточних рахунках, що належать Позичальнику, 

наявність платіжних вимог про примусове списання та інших обставин, які явно свідчать про те, 

що наданий Позичальнику кредит не буде повернутий вчасно, Банк, на свій розсуд, має право 

змінити умови видачі та надання Кредиту – вимагати від Позичальника дострокового повернення 

Кредиту, сплати процентів, виконання інших зобов’язань за Кредитом у повному обсязі шляхом 

надсилання повідомлення. При цьому згідно зі ст.ст. 212, 611, 651 ЦКУ за зобов’язаннями, терміни 

виконання яких не настали, терміни вважаються такими, що настали в зазначену у повідомленні 

дату. В цю дату Позичальник зобов’язується повернути Банку суму Кредиту в повному обсязі, 

відсотки за фактичний термін користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за Кредитом. 

3.3.3. Уступити право за цим Договором третій особі, залучити колекторську компанію та/або 

нового кредитора до врегулювання простроченої заборгованості,  на свій розсуд без додаткового 

отримання згоди Позичальника, а також передати інформацію щодо кредитної справи 

Позичальника новому кредитору та/або колекторські компанії або іншим особам, в разі 

відступлення права вимоги за кредитом або залучення третіх осіб до врегулювання простроченої 

заборгованості за цим Договором, про що повідомляє Позичальника в порядку, встановленому 



цим Договором. 

3.3.4. Банк, новий кредитор, колекторська компанія має право звертатися до третіх осіб у порядку 

та на умовах, передбачених статтею 25 Закону «Про споживче кредитування», з метою 

інформування про необхідність виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором. 

Кредитору, новому кредитору, колекторській компанії забороняється повідомляти інформацію про 

укладення цього Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та 

її розмір особам, які не є стороною за цим Договором. Позичальник надає згоду та погоджується 

з тим, що така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації 

представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім 

особам, взаємодія з якими передбачена цим Договором та на випадки передачі інформації про 

прострочену заборгованість близьким особам Позичальника із дотриманням вимог ч. 6 ст. 25 

Закону України «Про споживче кредитування». 

3.3.5. Банк має право взаємодіяти щодо будь-яких питань, пов'язаних із виконанням цього 

Договору, із третіми особами, перелік яких узгоджено Сторонами у Додатку №2 до цього Договору, 

який є невід'ємною частиною цього Договору. 

3.3.6. Банк має право для донесення до Позичальника інформації про необхідність виконання 

зобов’язань за  цим Договором при врегулюванні простроченої заборгованості взаємодіяти з 

третіми особами, персональні дані яких передані Банку, новому кредитору, колекторській компанії 

Позичальником у процесі укладення, виконання та припинення цього Договору. Обов’язок щодо 

отримання згоди таких третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до передачі таких 

персональних даних Банку, новому кредитору, колекторській компанії покладається на 

Позичальника. Підписуючи цей Договір, Позичальник підтверджує, що він повідомлений про 

передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України відповідальність за незаконне збирання, 

зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб, персональні дані 

яких передані ним Банку. 

3.4. Позичальник має право: 

3.4.1.  Позичальник має право в  будь-який час здійснити дострокове повне повернення Кредиту 

із одночасною  сплатою усіх платежів, що виникли за Договором  на дату повного 

повернення, шляхом  перерахування коштів на рахунок, що зазначений у Договорі, у розмірі, 

достатньому для повного  дострокового повернення. Позичальник має право  повідомити Банк про  

намір дострокового повного  повернення кредиту шляхом подання заявки  одним з каналів: 

система дистанційного обслуговування “Приват24”; у  відділенні Банку; звернувшись на гарячу  

лінію Банку за номером 3700. 

3.4.2. Позичальник має право на звернення до Національного банку України у разі недотримання 

вимог етичної поведінки, у разі порушення законодавства у сфері споживчого кредитування 

Банком, новим кредитором та/або колекторською компанією, а також має право на звернення до 

суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої у процесі врегулювання простроченої 

заборгованості. 

4. Порядок розрахунків 

4.1. За користування Кредитом Позичальник зобов’язується кожного місяця, починаючи з 

наступного місяця після укладання цього Договору, здійснювати повернення Кредиту та 



сплачувати нараховані Банком  проценти за користування Кредитом, рівними платежами в розмірі 

та строки, зазначені згідно Графіку, шляхом зарахування на рахунок 

№ _________________, відкритий у Банку.   

Нарахування процентів за користування Кредитом здійснюється Банком щодня, не пізніше дня 

сплати платежу, зазначеного в Графіку. Проценти розраховуються на загальну суму Кредиту, 

зазначену в розділі 1 «Істотні умови кредитування» цього Договору. 

4.2. Для погашення заборгованості за Кредитом Позичальник до дати, зазначеній в Графіку за 

споживчим кредитом, зобов'язується вносити кошти у розмірі, що підлягає сплаті за Договором, 

на рахунок, зазначений у Договорі, через термінал самообслуговування, касу, систему 

дистанційного обслуговування "Приват24", шляхом підключення послуги "Регулярний платіж" та 

будь-якими іншими каналами, якщо Банком надається така технічна можливість. 

4.3. У разі, якщо дата погашення Кредиту та/або сплати комісії за цим Договором припадає на 

вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути здійснені в банківський день, що 

передує вихідному або святковому дню. 

4.4. Сторони дійшли згоди, що в разі: 

- неповернення Позичальником кредиту в кінцеву дату повернення Кредиту, визначену у Графіку, 

починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку кінцевої дати повернення Кредиту. 

- в разі, якщо Позичальник не виконав вимогу Банку щодо усунення порушення, в порядку, 

передбаченому п. 3.3.2. цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку, 

встановленого вимогою Банку, 

Позичальник зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість по кредиту, а також 

проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до ч. 2 ст. 625 Цивільного 

кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у розмірі  60 % від простроченої суми 

заборгованості. 

4.5. Кошти, отримані від Позичальника для погашення заборгованості за Кредитом, у разі 

недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному 

обсязі, насамперед, направляються для погашення: 

- прострочених процентів за користування кредитом, 

далі - простроченої до повернення суми кредиту (тіла кредиту), 

далі - процентів до сплати по кредиту, 

далі - тіла кредиту до оплати, 

далі — пеня згідно п. 5.1. Договору, 

далі - процентів від суми неповернутого в строк Кредиту відповідно до п. 4.4. Договору. 

4.6. Сторони домовились, що протягом строку дії цього Договору тарифи за Кредитом, а також за 

додатковими послугами Банку встановлюються/змінюються відповідно до умов цього Договору 

та/або тарифів Банку для таких послуг на момент їх надання. 

4.7. Позичальник доручає, а Банк за дорученням Позичальника щомісячно в дату погашення та в 

розмірі щомісячного платежу,  здійснює  списання грошових коштів з використанням підключеної  

Позичальником послуги «Регулярний платіж» з платіжної картки, яку він самостійно обрав в 

процесі оформлення Кредиту, для подальшого погашення Кредиту відповідно до п. 4.2 Договору.  

Позичальник має право зупинити, відключити, створити новий або редагувати платіж за послугою 



«Регулярний платіж» в системі дистанційного обслуговування “Приват24”. 

4.8. Позичальник надає Банку доручення на здійснення договірного списання грошових коштів з 

будь-якого рахунку Позичальника, відкритого у Банку, для погашення заборгованості перед 

Банком, у випадку невиконання чи неналежного виконання будь-якого із зобов'язань за цим 

Договором. У випадку, якщо на рахунках Позичальника не достатньо коштів для повного 

виконання основних зобов’язань, право Банку на договірне списання може бути реалізоване в 

наявній (доступній) сумі. Таке доручення не є послугою “Регулярний платіж” та встановлюється 

цим Договором. 

5. Відповідальність Сторін 

5.1. За несвоєчасне виконання Позичальником будь-якого грошового зобов'язання за цим 

Договором Банк здійснює нарахування пені у розмірі 15% від суми простроченої заборгованості, 

але не більше подвійної облікову ставку НБУ, що діяла у період за який сплачується пеня. 

5.2. Строк позовної давності за вимогами про стягнення Кредиту та інших платежів, передбачених 

цим Договором, встановлюються Сторонами тривалістю 15 років. 

6. Строк дії Договору 

6.1. Строк дії Договору визначається кінцевою датою повернення Кредиту, однак не раніше 

повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором. 

7. Форс-мажор 

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за 

Договором, якщо це викликано дією обставин непереборної сили, про які Сторони в момент 

укладення Договору не могли знати та не могли їх передбачити (обставини «форс-мажору»). 

7.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та 

невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених 

умовами цього Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а 

саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не 

обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна 

військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, 

збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, 

повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, 

реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, 

вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та 

актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) 

експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а 

саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, 

ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, 

пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. 

7.3. Сторона, якій стало відомо про настання чи загрозу настання обставин «форс-мажору», 

негайно, але в будь-якому випадку не пізніше наступного робочого дня, повідомляє про них іншу 

Сторону усно (за допомогою телефону) та письмово (шляхом передання відповідного 

повідомлення факсом, кур’єром, засобами електронної пошти). У випадку недотримання 



Стороною положення цього пункту, така Сторона позбавляється права посилатись на наявність 

обставин «форс-мажору». 

7.4. Під час дії обставин «форс-мажору» виконання зобов’язань за Договором може призупинятись 

(частково або в повному обсязі) 

7.5.  Невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором однією з Сторін у 

зв’язку з дією обставин «форс-мажору» не спричиняє застосування до неї яких-небудь заходів 

відповідальності. 

7.6. Обов’язок доведення неможливості виконання зобов’язань або неналежного виконання за 

Договором у зв’язку з дією обставин «форс-мажору» покладається на Сторону, яка посилається 

на них в якості обґрунтування своїх вимог або заперечень. 

7.7. Належним підтвердженням обставин «форс-мажору» є довідка Торгово-промислової палати 

України або відповідних регіональних торгово-промислових палат. 

7.8. Обставини «форс-мажору» автоматично продовжують строк виконання зобов’язань на період 

їх дії та ліквідації наслідків. Якщо обставини «форс-мажору» триватимуть більше ніж 6 (шість) 

місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим 

Договором, і, в такому разі, жодна із Сторін не має права на відшкодування другою Стороною 

можливих збитків. 

 

8. Інші умови 

8.1. Зобов’язання Позичальника за згодою Банку можуть бути виконані іншою особою. 

8.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання 

Сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором. 

8.3. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. 

8.4.  Цей Договір може бути розірваний у випадках та у порядку встановленому чинним 

законодавством України та/або умовами цього Договору. 

8.5.  Всі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються за взаємною згодою Сторін у 

письмовій формі, в тому числі прирівняної до письмової (шляхом накладення кваліфікованого 

електронного підпису/печатки). 

8.6. Додаткові угоди до цього Договору, які можуть бути укладені в майбутньому, є його 

невід’ємною частиною. 

8.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством 

України. 

8.8. Позичальник згідно Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій», 

Закону України «Про захист персональних даних» з метою формування його кредитної історії дає 

згоду на збір, зберігання, використання, поширення інформації про себе в ТОВ «Українське бюро 

кредитних історій», код в ЄДРПОУ 33546706, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. 

Грушевського, 1-Д, (далі - Бюро), а також на передачу / отримання Банком / іншими суб'єктами 

господарювання, з якими Позичальник уклав кредитні угоди, в / від Бюро такої інформації. Факт 

згоди Позичальника підтверджується підписанням цього Договору. 

До інформації про Позичальника, зокрема (але не обмежуючись), відносяться: 

1) Відомості, що ідентифікують особу Позичальника: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; 



паспортні дані, місце проживання; ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних 

осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (у разі наявності), відомості про поточну 

трудову діяльність, сімейний стан і кількість осіб, які перебувають на його утриманні; 

2) Відомості про грошові зобов'язання Позичальника: відомості про кредитний правочин та зміни 

до нього (номер і дата укладання правочину, сторони, вид угоди); сума зобов'язання за кредитним 

правочином; вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості 

про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; дата 

виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; 

відомості про припинення кредитної угоди і способі її припинення (у тому числі за згодою сторін, у 

судовому порядку, гарантом тощо), відомості про визнання кредитної угоди недійсною і підстави 

такого визнання. Під кредитною угодою сторони мають на увазі угоди, за якими виникають, 

змінюються або припиняються обов'язки Позичальника щодо оплати грошових коштів протягом 

певного часу в майбутньому Банку та / або іншим суб'єктам господарювання, в тому числі 

постачальникам житлово-комунальних послуг (електро-, газо-, водо -, теплопостачання, 

водовідведення та ін). 

Позичальник згоден з тим, що у разі неналежного виконання своїх зобов'язань ТОВ «Українське 

бюро кредитних історій», де буде зберігатися і оброблятися його кредитна історія, розмір 

фінансової відповідальності ТОВ «Українське бюро кредитних історій» перед Позичальником 

обмежується розміром, який вказаний у договорі про надання інформаційних послуг, укладеному 

між Банком та ТОВ «Українське бюро кредитних історій». 

8.9. Підписанням цього Договору Позичальник дає його кредитні операції та виконання 

зобов’язань за ними, а також на отримання доступу до інформації  про кредитні операції 

Позичальника в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національний банк 

України». 

8.10. Банк здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних». Підставою для обробки персональних даних є укладення та виконання 

правочину, а саме цього Договору. 

З моменту укладення Договору персональні дані будуть включені до баз персональних даних, 

володільцем яких є Банк. Місцезнаходженням таких персональних даних є місцезнаходження 

Банку. 

Метою обробки персональних даних є надання послуг за цим Договором. 

Для виконання цього Договору Банк обробляє персональні дані Позичальника, зазначені в цьому 

Договорі та отримані з метою виконання Договору. 

Позичальник підтверджує, що він повідомлений Банком  про своє право на доступ до своїх 

персональних даних, про право на захист персональних даних від незаконної обробки та про інші 

права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» і розуміє, що 

Банк буде реалізовувати його права в межах передбачених чинним законодавством. 

Позичальник повідомлений Банком що Банк може із дотриманням вимог чинного законодавства 

України доручити обробку Персональних даних Позичальника підрядникам (розпорядникам 

персональних даних), яких Банк може залучити на власний розсуд для надання Банку послуг, 

таких як надання консультацій, проведення аудиту, страхування тощо. Розповсюдження 



персональних даних Позичальника третім особам буде здійснюватися виключно у випадках і 

порядку, передбаченому законодавством України. 

Персональні дані Позичальника можуть передаватися іншим особам у випадках та з метою: 

- реалізації та захисту Банком своїх прав та обов’язків, передбачених цим Договором та чинним 

законодавством України; 

- розкриття інформації про Позичальника, якщо таке розкриття обумовлене необхідністю захисту 

Банком своїх прав та законних інтересів, зокрема, в судових 

та інших правоохоронних органах; 

- використання і поширення Персональних даних Позичальника особам, залученим Банком, з 

метою забезпечення та захисту Банком своїх прав та інтересів, в разі невиконання та/або 

неналежного виконання Позичальником своїх обов’язків за цим Договором, та/або у випадку 

виникнення у Банку наміру здійснити залучення третіх осіб з метою реалізації Банком своїх прав 

та інтересів; 

- у інших випадках, передбачених законодавством України. 

Додаткова інформація про те, як Банк здійснює обробку персональних даних,  знаходиться у 

Повідомленні про порядок і процедуру захисту персональних даних клієнтів Банку, яке доступно 

на головній сторінці сайту Банку. 

8.11.  Захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що формує та 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням 

законодавства про захист прав споживачів, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також суди. 

8.12. Будь–які повідомлення, які направляються Банку в рамках цього Договору, повинні бути 

здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані 

рекомендованим листом за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30. 

Повідомлення Банком Позичальника здійснюється шляхом використання будь-якого з наступних 

каналів: розміщення інформації на офіційному сайті Банку www.privatbank.ua; розміщення 

інформації у відділеннях Банку; смс-повідомлення на фінансовий номер телефону Позичальника; 

повідомлення на електронну пошту Позичальника; інформування у системі дистанційного 

обслуговування "Приват24"; IVR-дзвінки; повідомлення через банкомати та термінали 

самообслуговування; месенджери (Telegram, Viber та ін.), шляхом направлення листа поштою 

тощо. 

8.13. Банк має право уступити право за цим Договором третій особі на свій розсуд без додаткового 

отримання згоди Позичальника. 

8.14. Графік платежів є невід'ємною частиною Договору. 

8.15. Цей Договір складений у 2 (двох) оригінальних примірниках (один примірник для 

Позичальника, один – для Банка), що мають однакову юридичну силу та є автентичними за 

змістом. 

 

 

http://www.privatbank.ua/
http://www.privatbank.ua/


9. Реквізити Сторін 

Банк Позичальник 

Акціонерне товариство комерційний банк 

«ПриватБанк» 

Юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, 

вул. Грушевського, 1 д. 

Адреса для кореспонденції: Україна, 49094, 

м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 

к/р 32009100400 в УНБУ в 

Дніпропетровській обл. 

(IBAN UA173000010000032003102901026) 

МФО 305299 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

14360570 

ІПН 143605704021, свідоцтво № 100238786 

Ліцензія НБУ № 22 від 29.07.2009 р. 

Прізвище: __________ 

Ім'я: _______________ 

По батькові: ________ 

Паспорт ________ серія _____ 

Виданий __________________ 

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків з Державного реєстру 

фізичних осіб - платників податків 

Місце реєстрації ________________ 

Місце проживання _________________ 

 

 

 

Кірюхін С.О. 

 

 

Примірник цього Договору отримав ________________________ (підпис, ПІБ Позичальника). 

      



 

Додаток 1 до Договору 

 

Графік платежів 

(обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит) 
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1 x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Х x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

 

 

Примірник Графіку платежів отримав ________________________ (підпис, ПІБ Позичальника). 

 


