
Заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг

Клієнт: %ФИО клиента (обязательно)%
Опис фінансової послуги: Відкриття та обслуговування поточного

рахунку, споживче кредитування
Місце проживання: %адрес прописки, если нет - 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, згідно зі статтею 634 Цивільного кодексу
України, підписанням цієї Заяви приєднується до розділу «Загальні положення»,
підрозділів «Кредитні картки», «Поточні рахунки», «Використання картки», «Віддалені
канали обслуговування», «Оплата частинами та Миттєва розстрочка» Умов та Правил
надання банківських послуг акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
(далі – Умови та Правила), що розміщені в мережі Інтернет за адресою
https://privatbank.ua/terms, в редакції, чинній на дату підписання цієї Заяви, які разом
становлять Договір банківського рахунка (далі — Договір), приймає всі права та обов'язки,
встановлені в цьому Договорі та зобов'язується їх належним чином виконувати.
1. Істотні умови Договору «Кредитні картки»:

1.1. Інформація та контактні дані кредитодавця:

Найменування кредитодавця та його
структурного або відокремленого підрозділу, в
якому поширюється інформація

АТ КБ «ПриватБанк»

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

Юридична адреса: вул. Грушевського,
1Д, м. Київ, 01001
Адреса для кореспонденції: вул.
Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро,
49094

1.2. Основні умови кредитування:

Тип кредиту відновлювана кредитна лінія
Сума / ліміт кредиту, грн. 200 000 грн для карт «Універсальна»,

200 000 грн для карт «Універсальна
голд»,
300 000 грн для Преміальної картки
Platinum,
300 000 грн для Преміальної картки
World Black Edition,
300 000 грн для Преміальної картки
VISA Signature
400 000 грн для Преміальної картки
World Elite,
800 000 грн для Преміальної картки
Infinite.

Строк кредитування 12 місяців з пролонгацією
Мета отримання кредиту Споживчі цілі
Спосіб та строк надання кредиту безготівковим шляхом
Можливі види (форми) забезпечення кредиту Застава майнових прав на грошові

кошти, що знаходяться на вкладному
рахунку в Банку та належать



Клієнту/Заставодавцю на праві
власності в разі погодження
збільшеного ліміту на преміальній
карті.

Необхідність проведення оцінки забезпечення
кредиту

ні

Мінімальний розмір власного платежу
(фінансової участі) Клієнта за умови отримання
кредиту на придбання товару/роботи/послуги, %

немає

1.3. Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості
кредиту для споживача
Процентна ставка, відсотків річних 36% - для Преміальних карток Platinum,

World Black Edition, World Elite, Infinite,
VISA Signature.

Тип процентної ставки фіксована
Порядок зміни змінюваної процентної ставки Змінюваної ставки немає
Платежі за супровідні послуги кредитодавця,
обов’язкові для укладання договору, на місяць:

відсутні

Платежі за послуги кредитного посередника, що
підлягають сплаті споживачем, грн.*

відсутні

Загальні витрати за кредитом, грн. (за припущення, що сума використаного кредитного
ліміту становить 100 000 грн.)
за умови здійснення розрахунків з
використанням платіжної картки та користування
коштами в межах пільгового періоду

0 грн. - для Преміальних карток
Platinum, World Black Edition, VISA
Signature, World Elite, Infinite

за умови отримання готівкових коштів з
використанням платіжної картки та користування
коштами поза межами пільгового періоду і
погашенню кредита мінімальними платежами

76 121 грн. - для Преміальних карток
Platinum, World Black Edition, VISA
Signature, World Elite, Infinite

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом
(у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі), грн. (за припущення, що сума
використаного кредитного ліміту становить 100 000 грн.):
за умови здійснення розрахунків з
використанням платіжної картки та користування
коштами в межах пільгового періоду

100 000 грн. - для Преміальних карток
Platinum, World Black Edition, VISA
Signature, World Elite, Infinite

за умови отримання готівкових коштів з
використанням платіжної картки та користування
коштами поза межами пільгового періоду і
погашенню кредита мінімальними платежами

176 121 грн. - для Преміальних карток
Platinum, World Black Edition, VISA
Signature, World Elite, Infinite

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних (за припущення, що сума використаного
кредитного ліміту становить 100 000 грн.)
за умови здійснення розрахунків з
використанням платіжної картки та користування
коштами в межах пільгового періоду

0 % - для Преміальних карток Platinum,
World Black Edition, VISA Signature,
World Elite, Infinite

за умови отримання готівкових коштів з
використанням платіжної картки та користування
коштами поза межами пільгового періоду і
погашенню кредита мінімальними платежами

42,55% - для Преміальних карток
Platinum, World Black Edition, VISA
Signature, World Elite, Infinite

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 договір про
споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець
і споживач 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 кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться
протягом строку дії договору про споживчий кредит.
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.
1.4. Порядок повернення кредиту

Кількість та розмір платежів, періодичність
внесення

Повернення кредиту здійснюється
шляхом:
- договірного списання з рахунку
клієнта, у т. ч. за рахунок кредитного
ліміту, 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, за умови наявності
невикористаного кредитного ліміту та за
відсутності прострочених зобов’язань
клієнта;
- 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:
- 7% від заборгованості, але не менше
ніж 100 грн, + комісія, щомісячно;
- 10% від заборгованості, але не менше
100 грн, щомісяця - у разі прострочки,
починаючи з другого місяця
прострочення.

1.5. Додаткова інформація

Супровідні послуги третіх осіб, обов’язкові для
отримання кредиту

немає

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

пеня У розмірі подвійної облікової ставки
НБУ, що діяла в період, за який
сплачується пеня, від суми
несвоєчасно виконаного грошового
зобов’язання за кожний день
прострочення виконання.

штрафи Немає
процентна ставка, яка застосовується при 72%



невиконанні зобов’язання щодо повернення
кредиту, відсотків річних
інші платежі В разі:

- неповернення Клієнтом кредиту в
строк, зазначений в п. 2.1.1.2.4. цього
Договору, починаючи з дня, що є
наступним за днем спливу строку,
та/або
- в разі, якщо Клієнт не виконав
вимогу Банку щодо усунення
порушення, в порядку,
передбаченому п. 2.1.1.6.1. цього
Договору, починаючи з дня, що є
наступним за днем спливу строку,
встановленого вимогою Банку,
та/або
- в разі несвоєчасної сплати Клієнтом
мінімального обов'язкового платежу
в строк, зазначений в п. 2.1.1.3.1.
цього Договору, починаючи з дня, що
є наступним за днем спливу строку
платежу, та/або
- в разі настання обставин,
передбачених п. 2.1.1.3.5. Договору,
починаючи з 181-го дня з моменту
порушення зобов'язань Клієнта з
погашення кредиту,
Клієнт 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:
60,00%
В разі неповернення
Несанкціонованого овердрафту в
іноземній валюті у визначений
термін, Клієнт зобов'язується
сплатити на користь Банку
заборгованість по
Несанкціонованому овердрафту,
проценти за користування
Несанкціонованим овердрафтом у
розмірі 36 річних, а також проценти
від суми неповернутого в строк
Несанкціонованого овердрафту, які у
відповідності до ч.2 ст.625
Цивільного кодексу України
встановлюються за домовленістю
Сторін у процентах від простроченої



суми заборгованості в розмірі 36%
річних.

Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних
днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування».
Клієнт має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати,
пов’язаної з достроковим поверненням.
2. Істотні та інші умови Договору «Оплата частинами та Миттєва розстрочка»:

2.1. На підставі статті 212 Цивільного кодексу України Сторони узгодили, що права та
обов'язки Сторін щодо надання та повернення кредитів «Оплата частинами та Миттєва
розстрочка» виникають з моменту здійснення Клієнтом будь-яких списань зі свого рахунку,
в т.ч. зняття готівки, за рахунок кредитів «Оплата частинами» та/або «Миттєва розстрочка»,
умови яких викладені нижче. При цьому Сторони узгодили, що за цим Договором
діятимуть Тарифи Банку, чинні на дату такого списання, та які можуть відрізнятися від тих,
що зазначені в цій Заяві на дату її підписання. Розміри актуальних Тарифів визначаються у
Паспорті споживчого кредиту та чеку, який надається Клієнту, у дату здійснення Клієнтом
будь-яких списань зі свого рахунку.
2.2. Інформація та контактні дані кредитодавця

Найменування кредитодавця та його
структурного або відокремленого підрозділу, в
якому поширюється інформація

АТ КБ «ПриватБанк»

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

Юридична адреса: вул. Грушевського,
1Д, м. Київ, 01001
Адреса для кореспонденції: вул.
Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро,
49094

2.3. Основні умови кредитування

Тип кредиту Строковий кредит
Сума / ліміт кредиту, грн Розмір кредитного ліміту не перевищує:

100 000 грн для преміальних карт Банку

Строк кредитування Від 1 місяця до 24 місяців
Мета отримання кредиту Споживчі цілі
Спосіб та строк надання кредиту Для кредитів «Оплата частинами»

та/або «Миттєва розстрочка» -
безготівковим шляхом.

Строк — в день укладення угоди

Можливі види (форми) забезпечення кредиту Без забезпечення
Необхідність проведення оцінки забезпечення
кредиту

ні

Мінімальний розмір власного платежу
(фінансової участі) Клієнта за умови отримання
кредиту на придбання товару/роботи/послуги, %

Для кредитів «Оплата частинами»
та/або «Миттєва розстрочка» - розмір
мінімального власного платежу
розраховується індивідуально.

2.4. Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості
кредиту для споживача
Процентна ставка, відсотків річних Щомісячно від загального розміру

кредиту:
«Оплата частинами»  - 0,01%;
«Миттєва розстрочка» - 2,9%.



Тип процентної ставки фіксована
Порядок зміни змінюваної процентної ставки Змінюваної ставки немає
Платежі за 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. «Оплата частинами» - 240 грн;
«Миттєва розстрочка» - 69 600 грн

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

«Оплата частинами» - 100 240 грн;
«Миттєва розстрочка» - 169 600 грн

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних «Оплата частинами» - 0,24 %;
«Миттєва розстрочка» - 84,04 %;

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 договір про
споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець
і споживач 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 кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться
протягом строку дії договору про споживчий кредит.
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.
2.5. Порядок повернення кредиту

Кількість та розмір платежів, періодичність
внесення

Платежі здійснюються щомісяця
рівними частинами до дати
оформлення угоди згідно Графіку
погашення кредиту

2.6. Додаткова інформація

Супровідні послуги третіх осіб, обов’язкові для
отримання кредиту

немає

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

пеня Пеня у розмірі 15% річних від суми
несвоєчасно виконаного грошового
зобов'язання, але не більше
подвійної відсоткової ставки НБУ, за
кожний день прострочення
виконання

штрафи Немає
процентна ставка, яка застосовується при
невиконанні зобов’язання щодо повернення
кредиту

Процентна ставка не змінюється

інші платежі В разі:
- неповернення Клієнтом кредиту в
строк, зазначений в чеку, починаючи
з дня, що є наступним за днем спливу
строку, та/або
- в разі настання обставин,



передбачених п.2.7.1.2.3.2. цього
Договору, починаючи з дня, що є
наступним за днем спливу строку дії
Договору, Клієнт 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:
«Оплата частинами»  - 10,0%;
«Миттєва розстрочка» - 10,0%

Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних
днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування».
Клієнт має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати,
пов’язаної з достроковим поверненням.
3. Угода про використання простого електронного підпису:
«Банк та Клієнт (далі разом іменовані «Сторони») узгодили при наданні Банком будь-яких
послуг Клієнту, 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 такі способи підписів Клієнта:
OTP-пароль, QR-код, кнопки «Підпис», «Підписав», «Підтверджую», «Ознайомився» тощо у
програмних комплексах, мобільних додатках або на офіційних сайтах Банку у мережі
Інтернет, де Клієнту 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 Клієнту
змогу зробити однозначний висновок про суть операції, доручення на здійснення якої
Клієнт 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 Клієнта та є логічно пов'язаний із електронними даними про будь-яку
операцію або правочин виключно за умови, якщо підтвердження Клієнтом 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 Клієнта.
Сторони узгодили, що Банк самостійно приймає рішення про застосування того чи іншого
виду електронного підпису.»
4. Додаткові умови
4.1. За порушення Банком строків виконання доручення Клієнта на переказ коштів,
встановлених законодавством та/або строків завершення переказу на рахунок Клієнта,
Банк несе відповідальність перед Клієнтом виключно у вигляді сплати пені в розмірі 0,01 %
річних від суми несвоєчасно виконаного зобов’язання за цим Договором, але не більше
розміру облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня. Сплата пені
здійснюється у гривні. Банк звільняється від обов’язку сплати пені у випадку несвоєчасного
виконання зобов’язань за цим Договором, якщо це передбачено умовами цього Договору,
внутрішніми правилами Банку та чинним законодавством України.
4.2. Сторона Договору не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання



зобов’язань за Договором, якщо доведе, що порушення умов Договору сталось внаслідок
випадку або форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що засвідчуються
Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними
торгово-промисловими палатами. Порядок повідомлення про настання форс-мажорних
обставин та подальші дії Сторін визначено в п. 1.1.6.15 Умов та Правил.
4.3. Захист прав споживачів фінансових послуг 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, Національний банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб, а також суди.
4.4. Клієнт має право звернутись до Банку з питань виконання Сторонами умов цього
Договору шляхом направлення письмового повідомлення рекомендованим листом за
адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, якщо інший спосіб звернення не
передбачено Умовами та Правилами.
4.5. Клієнт має право звернутись до Національного банку України у разі порушення
кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері
споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами
при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на
звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі
врегулювання простроченої заборгованості.
5. Умови та Правила надання банківських послуг на дату приєднання та підписання їх
Клієнтом(розміщено на https://privatbank.ua/terms ):

ПРЕАМБУЛА

Нижченаведені умови є новою редакцією цього підрозділу Умов та Правил надання
банківських послуг та починають діяти для Клієнтів по чинним кредитам з моменту
направлення їм повідомлення про зміну умов договору в порядку та на умовах, визначених
Законом України «Про споживче кредитування» та цими Умовами та Правилами.
2.1.1.1. Загальні положення
2.1.1.1.1. На підставі ст.634 Цивільного кодексу України Анкетою-заявою про приєднання до
Умов та Правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» Клієнт приєднується до
цих Умов та Правил (далі - Умови або Договір). Тарифи Банку (далі - Тарифи) є
невід'ємною частиною цього Договору.
Перелік кредитних карток, на які Банк встановлює кредитні ліміти: Карта «Універсальна»,
карта «Універсальна Gold», Преміальні картки: Platinum, World Black Edition, World Elite,
Infinite, VISA Signature. Цей перелік може змінюватися та доповнюватися на розсуд Банку.
2.1.1.2. Порядок та умови надання кредиту
2.1.1.2.1. Банк за наявності вільних грошових коштів та на підставі аналізу
кредитоспроможності Клієнта надає йому споживчий кредит у розмірі та на умовах,
встановлених Договором, а Клієнт зобов’язується повернути кредит, сплатити проценти за
користування кредитом та інші платежі на умовах, встановлених Договором
2.1.1.2.2. Тип кредиту — відновлювана кредитна лінія.
Відновлювана кредитна лінія - вид кредиту, який передбачає можливість Клієнта
отримувати кошти періодично по мірі необхідності в рамках встановленого заздалегідь
ліміту, погашати всю суму заборгованості або тільки її частину, здійснювати повторне
запозичення протягом терміну дії кредитної лінії.
2.1.1.2.3. Мета кредиту — споживчі цілі.
Примітка: Відповідно до ст. 1 Закону України «Про споживче кредитування» споживчий
кредит (кредит) - грошові кошти, що надаються позичальникові на придбання товарів
(робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною



професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.
На цій підставі Сторони узгодили, що кредит надається на здійснення будь-яких споживчих
трат Клієнта. Трати — це будь-які списання з кредитної картки Клієнта, здійснені за рахунок
наданого Банком кредиту шляхом:
- переказу коштів з рахунка Клієнта з метою оплати вартості товарів і послуг (в тому числі
сплати процентів за користування кредитними коштами);
- перерахування коштів зі свого рахунка на рахунки інших осіб;
- отримання коштів у готівковій формі в касах банків, через банкомати;
- здійснення інших операцій, передбачених договором обслуговування між Банком та
Клієнтом.
2.1.1.2.4. Строк кредиту — 12 місяців. При цьому Сторони узгодили, що строк користування
кредитом продовжується на кожні наступні 12 місяців, якщо щонайменше як за 30
календарних днів до дати повернення кредиту Банк не повідомить Клієнта про припинення
кредитування одним із наступних способів на розсуд Банку: смс-повідомлення на
фінансовий номер телефону Клієнта; повідомлення на електронну пошту Клієнта;
інформування у Системі «Приват24»; шляхом направлення листа поштою та іншими
каналами, у порядку, визначеному підрозділом 1.1.5 «Зміна та доповнення Умов та Правил
надання банківських послуг» цього Договору. Датою повернення кредиту є останній день
календарного місяця строку Договору з урахуванням умови про продовження строку
Договору.
2.1.1.2.5. Загальний розмір кредиту - сума коштів, які надані та/або можуть бути надані
Клієнту на умовах цього Договору. Сторони узгодили, що загальний розмір кредиту за цим
Договором становить розмір кредитного ліміту, встановлений Банком Клієнту, та який за
розміром не перевищує:
200 000 грн для карт «Універсальна»,
200 000 грн для карт «Універсальна голд»,
300 000 грн для Преміальної картки Platinum,
300 000 грн для Преміальної картки World Black Edition,
300 000 грн для Преміальної картки VISA Signature
400 000 грн для Преміальної картки World Elite,
800 000 грн для Преміальної картки Infinite.
При цьому Сторони узгодили, що протягом строку кредиту розмір кредитного ліміту може
бути змінений Банком в односторонньому порядку як в сторону збільшення, так і в сторону
зменшення, на підставі аналізу кредитоспроможності Клієнта в рамках розміру, зазначеного
у абз.1 цього пункту, та не потребує додаткового погодження із Клієнтом.
2.1.1.2.6. Сторони узгодили, що в період строку користування кредитом Клієнт має право
змінювати вид кредитної картки. При цьому Сторони узгодили, що в такому разі платність
за користування кредитом може змінюватися як в сторону збільшення, так і в сторону
зменшення відповідно до діючих Тарифів Банку для відповідного типу карток на дату зміни
типу картки. При цьому зміна типу картки не потребує додаткового погодження Сторонами.
2.1.1.2.7. Кредит надається шляхом встановлення Банком кредитного ліміту на рахунку
Клієнта на підставі аналізу кредитоспроможності Клієнта з урахуванням законодавства та
внутрішньобанківських документів.
2.1.1.2.8. Розмір кредиту, реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту на
дату укладення Договору, усі припущення, використані для обчислення процентної ставки
зазначені в Паспорті споживчого кредиту, який є невід'ємною частиною Договору.
2.1.1.2.9. Сторони узгодили, що при користуванні кредитом Банк встановлює Пільговий
період. Пільговий період кредитування – встановлений Банком період з моменту
виникнення заборгованості за кредитом, протягом якого проценти за користування
кредитом нараховуються за пільговою ставкою. За користування кредитом протягом
Пільгового періоду Клієнт сплачує Банку фіксовану процентну ставку в розмірі 0,00001%
річних від суми трат, здійснених за рахунок кредиту.
Тривалість Пільгового періоду - до 25 числа місяця, наступного за місяцем, у якому було



здійснено трати за рахунок кредиту. В разі непогашення Клієнтом боргових зобов'язань за
кредитом до 25 числа місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за
рахунок кредиту, за користування кредитом Клієнт сплачує Банку проценти в розмірі,
зазначеному в Тарифах, що діють на дату здійснення трат за рахунок кредиту.
2.1.1.2.10. За користування кредитом (за виключенням Пільгового періоду) Клієнт сплачує
Банку фіксовану процентну ставку від суми трат, здійснених за рахунок кредиту. Розмір
процентів залежить від виду картки та зазначений у Тарифах Банку та Паспорті споживчого
кредиту.
2.1.1.2.11. В разі прострочення зобов’язань за Договором, Клієнт сплачує Банку плату за
користування кредитом у розмірі подвійної процентної ставки від суми трат, здійснених за
рахунок кредиту.
2.1.1.2.12. Сторони дійшли згоди, що в разі:
- неповернення Клієнтом кредиту в строк, зазначений в п. 2.1.1.2.4. цього Договору,
починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку, та/або
- в разі, якщо Клієнт не виконав вимогу Банку щодо усунення порушення, в порядку,
передбаченому п. 2.1.1.6.1. цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем
спливу строку, встановленого вимогою Банку, та/або
- в разі несвоєчасної сплати Клієнтом мінімального обов'язкового платежу в строк,
зазначений в п. 2.1.1.3.1. цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу
строку платежу, та/або
- в разі настання обставин, передбачених п. 2.1.1.3.5. Договору, починаючи з 181-го дня з
моменту порушення зобов'язань Клієнта з погашення кредиту,
Клієнт 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:
- 60,0% річних - для карток «Універсальна», «Універсальна голд», преміальних
карток: "Platinum", "World Black Edition", "World Elite", "Infinite", "VISA Signature".
2.1.1.3. Порядок повернення кредиту
2.1.1.3.1. Сторони на підставі ст. ст. 1048, 1054, 1056-1 Цивільного кодексу України
визначили цим Договором розмір та порядок погашення кредиту, сплати процентів.
Погашення кредиту та процентів здійснюється Клієнтом щомісяця в такому порядку:
- Клієнт доручає Банку здійснювати списання грошей з його рахунку, в тому числі за
рахунок кредитного ліміту, в розмірі процентів, які підлягають сплаті за цим Договором, 1
числа календарного місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за
рахунок кредитного ліміту, за умови наявності невикористаного кредитного ліміту та за
відсутності прострочених зобов'язань Клієнта за цим Договором (здійснювати договірне
списання).
В разі, якщо у Клієнта повністю використаний кредитний ліміт та / або в разі виникнення у
Клієнта прострочених зобов'язань за Договором, доручення Клієнта про договірне
списання за рахунок кредитного ліміту не застосовується.
- крім погашення процентів в порядку та на умовах, визначених абзацом другим п.2.1.1.3.1.,
погашення кредиту та процентів здійснюється шляхом внесення Клієнтом коштів у
готівковій або безготівковій формі в 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 трати за рахунок
кредитного ліміту;
При цьому, якщо до 25 числа (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, у
якому було здійснено трати за рахунок кредитного ліміту, Клієнт самостійно не здійснить
платіж в готівковій або безготівковій формі у розмірі Мінімального платежу на поточний
рахунок, для якого відкрито кредитну картку, Клієнт доручає Банку при настанні термінів
платежів здійснювати списання грошей у валюті кредитного ліміту з усіх рахунків Клієнта,
відкритих в Банку, та рахунків, що будуть відкриті Клієнтом Банку в майбутньому, в розмірі



заборгованості, яка підлягає сплаті Банку за цим Договором (здійснювати договірне
списання).
В разі несплати Мінімального платежу до останнього календарного числа (включно)
місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредитного ліміту,
зобов'язання Клієнта вважаються простроченими.
При цьому Сторони, на підставі ст.1 Закону України «Про споживче кредитування»
узгодили, що доручаючи Банку здійснити договірне списання на оплату процентів за
користування кредитом за рахунок кредитного ліміту, Клієнт використовує кредитні кошти
на споживчу ціль, а саме - здійснює трату на оплату послуг Банку за цим Договором.
2.1.1.3.2. Мінімальний обов'язковий платіж - розмір боргових зобов'язань, розрахованих в
процентах від загальної заборгованості, які щомісяця повинен сплачувати Клієнт протягом
строку кредиту. Під загальною заборгованістю Сторони узгодили заборгованість у розмірі
використаного кредитного ліміту, процентів за користування кредитом, заборгованість за
несанкціонованим овердрафтом, пенею, штрафами (якщо вони мали місце).
Розмір Мінімального обов'язкового платежу визначений Тарифами, залежить від виду
картки та залежить від тривалості прострочення виконання зобов’язань Клієнта за
Договором. Розмір поточного Мінімального обов’язкового платежу, що підлягає сплаті,
доступний Клієнту у Системі «Приват24» та у відділенні Банку.
2.1.1.3.3. Нарахування процентів здійснюється в останній календарний день місяця.
Розрахунок процентів здійснюється щодня на суму трат, здійснених за рахунок кредиту:
для карток «Універсальна», «Універсальна Gold» за методом «факт/факт»: для розрахунку
використовується фактична кількість днів у місяці та році. День повернення кредиту
враховується в часовий інтервал нарахування процентів;
для карток Platinum, World Black Edition, World Elite, Infinite, VISA Signature за методом
«факт/360»: для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно
в році 360 днів. День повернення кредиту враховується в часовий інтервал нарахування
процентів.
2.1.1.3.4. Кошти, отримані від Клієнта 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 - проценти від суми неповернутого в строк кредиту згідно п. 2.1.1.2.12. Цього Договору,
далі - пені згідно п. 2.1.1.8.1. цього Договору.
При цьому Сторони узгодили, що у разі виникнення за кредитною карткою
Несанкціонованого овердрафту (в тому числі в іноземній валюті), що є перевищенням суми
операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого Банком кредитного ліміту, що
обумовлений Договором із Банком і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення,
черговість, визначена абзацом 1 п. 2.1.1.3.4. цього Договору змінюється наступним чином:
в першу чергу сплачуються проценти за користування Несанкціонованим овердрафтом,
в другу чергу — тіло Несанкціонованого овердрафту,
далі – проценти від суми неповернутого в строк Несанкціонованого овердрафту згідно п.
2.1.1.3.6.2. цього Договору (для Несанкціонованого овердрафту в іноземній валюті);
далі - прострочені проценти за користування кредитом,
далі - прострочена до повернення суми кредиту (тіла кредиту),
далі - проценти до сплати по кредиту,
далі - тіло кредиту до оплати,
далі - проценти від суми неповернутого в строк кредиту згідно п. 2.1.1.2.12. цього Договору,
далі - пеня згідно п. 2.1.1.8.1. цього Договору.
2.1.1.3.5. Сторони узгодили, що в разі порушення Клієнтом зобов'язань з погашення
заборгованості по кредиту протягом 180-ти днів з моменту виникнення таких порушень, на



підставі ст.ст. 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.
2.1.1.3.6. Порядок повернення Несанкціонованого овердрафту в іноземній валюті.
2.1.1.3.6.1. Відсоткова ставка за користування Несанкціонованим овердрафтом визначена
Тарифами.
2.1.1.3.6.2. Термін повернення Несанкціонованого овердрафту в іноземній валюті – останнє
календарне число поточного місяця. Сторони узгодили, що в разі неповернення
Несанкціонованого овердрафту в іноземній валюті у визначений термін, Клієнт
зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість по Несанкціонованому
овердрафту, проценти за користування Несанкціонованим овердрафтом, а також проценти
від суми неповернутого в строк Несанкціонованого овердрафту, які у відповідності до ч.2
ст.625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах від
простроченої суми заборгованості в розмірі 36% річних.
2.1.1.4. Права Клієнта
2.1.1.4.1. Протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від нього
без пояснення причин, у тому числі у разі отримання грошових коштів із додержанням
вимог, передбачених п. 2.1.1.5.2. даних Умов.
2.1.1.4.2. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі
шляхом збільшення суми періодичних платежів.
5. Обов'язки Клієнта
2.1.1.5.1. Здійснювати погашення кредиту у строки та в розмірах, визначених п. 2.1.1.3.1,
2.1.1.3.2 цього Договору.
2.1.1.5.2. В разі відмови від Договору на підставі п. 2.1.1.4.1. Договору повідомити Банк про
намір відмовитися від Договору у письмовій формі (у паперовому або електронному
вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших
аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством)
до закінчення 14 денного строку з дня укладення Договору. Якщо Клієнт подає
повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане
представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи
календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору
Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та
сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою,
встановленою Договором.
2.1.1.6. Права Банку
2.1.1.6.1. На підставі ст.17 Закону України «Про споживче кредитування» Сторони узгодили,
що в разі затримання Клієнтом сплати частини кредиту та/або процентів, які підлягають
сплаті в порядку, передбаченому п. 2.1.1.3.1. Договору, щонайменше на один календарний
місяць, Банк має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в
повному обсязі, проценти за фактичний строк його користування, в повному обсязі,
виконати інші зобов'язання за Договором, в тому числі щодо сплати пені, в повному обсязі.
При цьому Банк у письмовій формі повідомляє Клієнта про таку затримку із зазначенням
дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути
здійснені.
2.1.1.6.2. На підставі ст.1056 Цивільного кодексу України Банк має право в будь-який час
відмовитися від надання Клієнту передбаченого Договором кредиту частково або в
повному обсязі за наявності обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнтові
кредит своєчасно не буде повернений. При цьому Банк має право заблокувати видаткові
операції за карткою, які здійснюються за рахунок кредиту, в будь-який час після
встановлення Банком зазначеної обставини. Про таке блокування Банк повідомляє Клієнта
шляхом направлення смс-повідомлення та/або повідомлення у месенджерах.



2.1.1.7. Обов'язки Банку
2.1.1.7.1. Надавати Клієнту інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір
суми кредиту, повернутої Банку, надавати виписку з рахунку щодо погашення
заборгованості у Системі «Приват24».
2.1.1.7.2. Забезпечувати Клієнта консультаційними послугами з питань виконання Договору.
2.1.1.8. Відповідальність Сторін
2.1.1.8.1. За несвоєчасне виконання Клієнтом будь-якого грошового зобов'язання за
цим Договором Банк має право нараховувати пеню у розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня,
від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожний день
прострочення виконання.
2.1.1.9. Строк дії Договору
2.1.1.9.1. Договір починає діяти з дати встановлення кредитного ліміту на картці та діє
протягом 12 місяців, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх
зобов'язань.
Договір вважається продовженим на кожні наступні 12 місяців в разі, якщо за 30 днів до
дати закінчення дії цього Договору жодна зі Сторін не заявила про намір його розірвання
(Банк може повідомляти Клієнта про намір розірвання одним з таких способів: в письмовій
формі, через встановлені засоби електронного зв'язку Банку та Клієнта: "Приват24",
смс-повідомлення на останні відомі Банку номери телефонів, надані Банку при
ідентифікації та актуалізації відомостей про Клієнта, або іншими засобами, що дають змогу
встановити дату направлення повідомлення. Клієнт може повідомляти Банк про намір
розірвання Договору в письмовій формі).
2.1.1.10. Інші умови
22.1.1.10.1. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, його
персональні дані можуть бути передані Банком до ТОВ «Українському бюро кредитних
історій», що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д або іншого
бюро кредитних історій, в порядку передбаченому Законом України «Про організацію
формування та обігу кредитних історій». Клієнт підтверджує, що він повідомлений про
володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, свої права, визначені
Законом України «Про персональні дані», мету обробки персональних даних та осіб, яким
можуть бути передані його персональні дані.
Клієнт відповідно до Закону України «Про організацію формування та обіг кредитних
історій» надає згоду на передачу й отримання від/у бюро кредитних історій інформації про
себе, а саме: доступ до своєї кредитної історії, як для укладання Договору, так і на період
його дії.
2.1.1.10.2. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав,
інформація про його кредитні операції та виконання зобов’язань за ними може бути
передана Банком до Кредитного реєстру Національного банку України.
2.1.1.10.3. Клієнт підтверджує, що він повідомлений Банком про свої права, що
передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Клієнт
повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних,
цілі обробки персональних даних та осіб, яким можуть бути передані його персональні
дані.
2.1.1.10.4. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до
нього встановлено в Заяві приєднання.
Тарифи

Відкриття карткового рахунку Platinum - 1000 грн, World Black
Edition - 1000 грн, VISA Signature -
2000 грн, МС World Elite - 4000 грн,

VISA Infinite - 8000 грн
Відкриття карткового рахунку рівня Platinum,
MC World Black Edition, VISA Signature, МС

Не тарифікується.



World Elite, VISA Infinite представникам
підприємств/установ будь-яких форм
власності, які проводять з Банком спільні
проекти та/або маркетингові програми або з
якими Банк має намір проводити спільні
проекти, та іншим Клієнтам, критерії яких
визначає Банк окремим рішенням
Вартість випуску картки Platinum/ Signature
та щомісячного обслуговування для
VIP-клієнтів визначеного сегменту
фриланс/IT

Не тарифікується (при настанні
невідповідності умов належності до
затвердженого сегменту - вмикається
стандартний тариф за щомісячне
обслуговування картки)

Вартість випуску однієї картки Platinum Випуск не тарифікується (Для
клієнтів, які обрали пакет “Бізнес
Комфорт” (в рамках одного коду
ЄДРПОУ); За умови - не більше ніж
одна картка цього типу на клієнта (в
рамках одного коду ЄДРПОУ))

Вартість Випуску однієї картки Black Edition Випуск не тарифікується (Для
клієнтів, які обрали пакет “Бізнес
ПРО” (в рамках одного коду
ЄДРПОУ); За умови - не більше ніж
одна картка цього типу або картки
Signature на одного клієнта (в рамках
одного коду ЄДРПОУ))

Вартість Випуску однієї картки Signature Випуск не тарифікується (Для
клієнтів, які обрали пакет “Бізнес
ПРО” (в рамках одного коду
ЄДРПОУ); За умови - не більше ніж
одна картка цього типу або картки
World Black Edition на одного клієнта
(в рамках одного коду ЄДРПОУ))

Щомісячне обслуговування основного
карткового рахунку

Platinum - 300 грн, World Black Edition
- 400 грн, VISA Signature - 500 грн, МС

World Elite - 600 грн, VISA Infinite -
2000 грн

Щомісячне обслуговування основного
карткового рахунку протягом одного року
рівня Platinum, MC World Black Edition, VISA
Signature, МС World Elite, VISA Infinite для
представників підприємств/установ
будь-яких форм власності, які проводять з
Банком спільні проекти та/або маркетингові
програми або з якими Банк має намір
проводити спільні проекти, та інших Клієнтів,
критерії яких визначає Банк окремим
рішенням

Не тарифікується.

Пільговий період користування кредитним
лімітом

До 55 днів (пільгова ставка діє за
умови погашення до 25-го числа
місяця, наступного за датою
виникнення заборгованості)

Плата за користування кредитним лімітом в
пільговий період

0,00001 %



Процентна ставка за користування
несанкціонованим овердрафтом

36,0% річних від суми
несанкціонованого овердрафту

Комісія за зняття власних коштів за елітними
картками: у банкоматах і пунктах видачі
готівки в усіх українських банках / у
банкоматах і пунктах видачі готівки
закордонних банків

1% / 2%

Комісія за зняття кредитних коштів у
банкоматах і касах будь-якого українського
або іноземного банку, а також за операції з
quasi-готівкою

3,0%

Базовий тариф за проведення платежів з
преміальних карток, що стягується
незалежно від типу і напряму платежу (в т.ч.
Платежі в Приват24, LiqPAY, платежі по
телефону, термінові грошові перекази)

Стандартна комісія за переказ + 3 % в
межах кредитних коштів

Тариф за безготівковий платіж по Україні на
рахунок юридичної особи в ПриватБанку/ в
іншому банку (власні кошти)

1,0% (min. 5 грн, max. 1000 грн)

Тариф за безготівковий платіж по Україні на
рахунок юридичної особи (кредитні кошти)

3,0%

Зняття коштів в національній валюті з картки
без її присутності (за номером) у касі

0,2% min - 5 грн.

Зняття коштів без картки в АТМ за допомогою
послуги "Операції без картки"-"Зняття
готівки".

2 грн

Готівкове зарахування коштів на поточний
рахунок елітних карток в касах, терміналах
самообслуговування та банкоматах
Приватбанку (Україна), без ПДВ.

Не тарифікується, при поповненні
картки Власником рахунку та
довіреною особою з довіреністю або
додатковою карткою (з наявністю та
без картки) в касі Банку та
терміналах самообслуговування. 0.5
% min - 5 грн, при поповненні картки
3-ю особою в касі Банку.

Надання виписки/довідки за елітними
картками, без ПДВ

100 грн (формування в Приват24 – не
тарифікується)

Комісія за поповнення "Скарбнички" з
елітних карт, крім переказу коштів за
правилом накопичення «Округлення
витрати», «Округлення залишку на карті в
кінці дня»

1,0%

Зняття власних коштів з картки Signature
(Cash) в Україні для VIP-клієнтів визначеного
сегменту фриланс/IT * не більше ніж одна
картка даного типу на клієнта

не тарифікується (за умови зняття до
100 тис. грн на міс, якщо більше -
стандартні комісії)

6. Банк виступає володільцем персональних даних та здійснює обробку персональних
даних на підставі укладення та виконання правочину. Метою обробки є здійснення заходів
для укладення правочину та виконання положень правочину. Склад і зміст зібраних
персональних даних визначається метою обробки.
7. Сторони домовились, що строк позовної давності по вимогах за цим Договором
встановлюється Сторонами в 15 (п'ятнадцять) років.
8. Протягом строку дії Договору тарифи та комісії за цим Договором можуть бути змінені.
Банк надає Клієнту пропозиції щодо зміни істотних умов Договору у спосіб, що дає змогу



встановити дату відправлення повідомлення Клієнту, а саме: шляхом направлення
повідомлень електронною поштою, у Системі «Приват24», повідомлення у месенджерах. В
разі, якщо Клієнт не надасть Банку письмове повідомлення про відхилення пропозиції
Банку щодо зміни істотних умов Договору у строк 30 календарних днів з дня направлення
повідомлення, зміни до істотних умов вважаються узгодженими Сторонами та не
потребують укладення додаткових угод.
9. Цей Договір припиняється після закінчення строку дії цього Договору або за настання
інших обставин, встановлених вимогами чинного законодавства.
10. Банк має право 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 Клієнта, а також передати інформацію щодо
кредитної справи Клієнта новому кредитору та/або колекторські компанії та/або Державній
іпотечній установі або іншим особам, в разі відступлення права вимоги за Кредитом або
залучення третіх осіб до врегулювання простроченої заборгованості за цим Договором.

Банк зобов’язаний повідомити Клієнта про відступлення права вимоги протягом 10 робочих
днів із дати такого відступлення.

11. Банку, 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. 

Клієнт надає згоду та погоджується з тим, що така заборона не поширюється на випадки
повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям,
майновим поручителям споживача, третім особам, взаємодія з якими передбачена цим
Договором та на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким
особам споживача із дотриманням вимог ч. 6 ст. 25 Закону «Про споживче кредитування».

12. Банк, новий кредитор, колекторська компанія мають право звертатися до третіх осіб у
порядку та на умовах, передбачених статтею 25 Закону «Про споживче кредитування», з
метою інформування про необхідність виконання Клієнтом зобов’язань за цим Договором.

13. Банк має право для донесення до Клієнта 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 Клієнтом 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 Клієнта.

Підписуючи цей Договір, Клієнт 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.

14. Банк має право взаємодіяти щодо будь-яких питань, пов'язаних із виконанням цього
Договору, із третіми особами, перелік яких узгоджено Сторонами у Додатку №1 до цієї
Заяви, який є невід'ємною частиною цього Договору.



15. Підписанням Заяви Клієнт надає згоду на проведення з ним працівниками,
представниками Банку особистих зустрічей з метою врегулювання простроченої
заборгованості за Договором.
Сторони попередньо узгодили, що проведення особистих зустрічей може відбуватися за
місцем проживання Клієнта, за місцем реєстрації, у відділеннях Банку, а також у
будь-якому іншому місці в будь-який час та дні, дозволені для проведення зустрічей
Законом України «Про споживче кредитування».

16. Банк, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані здійснювати фіксування
кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої заборгованості (у
разі виникнення) з Клієнтом, 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.
17. В разі, якщо на ім`я неповнолітньої особи, відносно якої Клієнт виступає одним із
батьків або опікуном, відкрито або буде відкрито поточний рахунок у Банку, Клієнт
підписанням цієї Заяви надає згоду на розпорядження неповнолітньою особою коштами,
внесеними на її поточний рахунок будь-якою іншою особою, в межах лімітів, встановлених
в Заяві про відкриття поточного рахунку для Юніора та приєднання до Умов та Правил
надання банківських послуг, але не більше 50 000 грн. у місяць.
18. Підписанням Заяви Клієнт підтверджує, що Банком надано йому інформацію,
передбачену частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг».
19. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній
валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах
договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного
депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до
Закону.

Підписанням Заяви Клієнт підтверджує ознайомлення з Довідкою про систему
гарантування вкладів фізичних осіб.

Подальше надання Клієнту Довідки Банк здійснює шляхом її розміщення та оновлення не
рідше одного разу в рік в Інтернет мережі на сайті pb.ua в розділі Фонд гарантування
вкладів, де Клієнт може ознайомитися з нею.
20. Клієнт доручає Банку отримати статистичну інформацію щодо Клієнта у вигляді
коефіцієнта телекомунікаційної поведінки у постачальників послуг мобільного зв'язку,
шляхом надання останньому знеособленої заяви, що містить номер мобільного телефона
Клієнта.
21. Примірник цієї Заяви направляється в особистий акаунт Клієнта у Cистемі «Приват24»
(веб-версія)
21. Реквізити Сторін та підпис Клієнта:
Реквізити:
Банк: акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»,
Юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна.
Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, ІПН 143605704021
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%

Місце проживання %адрес прописки, если нет - адрес
фактического проживания%

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

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

Дата: %текущая дата%


