
Попередження про можливі наслідки  
для клієнта в разі користування банківською послугою 

 Авто в розстрочку 
 
Які можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською 
послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про 
надання цієї банківської послуги? 
 
Наслідки передбачено відповідно до умов договору, а саме: 

- Стаття 8. ПОДІЯ ДЕФОЛТУ 

8.1 Подія Дефолту. Для цілей Договору Подією Дефолту вважається         
будь-яка з наступних подій:1) прострочення виконання фінансових       
зобов’язань за Договором - 30 днів; 2) предмет лізингу став          
недоступним для Лізингодавця внаслідок відсутності впродовж 30       
(тридцяти) днів сигналу пристрою GPS та/або незнаходження його        
за останньою адресою базування; 3) порушення умов цільового        
використання; 4) у випадку, якщо Предмет лізингу знищено,        
пошкоджено і не може бути відновлено (в т.ч. при повній          
конструктивній загибелі відповідно до умов страхування майна),       
незалежно від того, був такий випадок визнано страховим чи ні. 

 8.2. Наслідки настання Події Дефолту. 

8.2.1. У разі настання Події Дефолту Лізингодавець надає        
Лізингоодержувачу письмове повідомлення про настання Події      
Дефолту (надалі – “Повідомлення про Дефолт”) та вимогу про         
повернення Предмета лізингу Лізингодавцю із зазначенням строку       
його повернення. У Повідомленні про Дефолт зазначається дата        
одностороннього розірвання Договору у разі неусунення      
Лізингоодержувачем Події Дефолту протягом 30 календарних днів з        
моменту виникнення Події Дефолту. 

8.2.2. В разі настання Події дефолту Лізингоодержувач зобов’язаний        
доставити Предмет лізингу за адресою та в строк, визначений         
Лізингодавцем у Повідомленні про Дефолт, а в разі відсутності         
Повідомлення про дефолт звернутися до Лізингодавця за телефоном        
3700 або направивши йому листа на електронну пошту help@pb.ua, з          



метою одержання вказівок від Лізингодавця щодо адреси, за якою         
слід доставити Предмет лізингу. Повернення Предмета лізингу       
фіксується шляхом складання Акта приймання-передавання, який      
підписується Сторонами. Повернення Предмету лізингу в      
користування Лізингоодержувачу здійснюється Лізингодавцем за     
умови виконання Лізингоодержувачем або третьою особою від імені        
Лізингоодержувача усіх обов’язків за цим Договором, усунення усіх        
порушень, компенсації Лізингодавцю всіх витрат, пов’язаних з       
доставкою, зберіганням та утриманням Предмета лізингу, та сплати        
штрафу, визначеного в статті 9.7 цього Договору. 

8.2.3. Якщо Предмет лізингу не було доставлено Лізингодавцю в         
порядку, визначеному статтею 8 п. 8.2.2. цього Договору,        
Лізингодавець самостійно здійснює доставку Предмета лізингу за       
адресою, вказаною Лізингодавцем. Витрати, пов’язані з доставкою       
Предмета лізингу, покладаються на Лізингоодержувача.     
Лізингоодержувач зобов’язаний з’явитись до Лізингодавця для      
підписання Акту Приймання-передавання та сплати Заборгованості      
за цим Договором. 

8.2.4. Предмет Лізингу підлягає поверненню Лізингоодержувачу,      
якщо протягом 10 календарних днів з моменту підписання Акта         
приймання-передавання Предмету Лізингу, але не більше 30       
календарних днів з моменту виникнення Події Дефолту ,        
Лізингоодержувач погасив повністю заборгованість за цим      
Договором. 

8.2.5. Якщо Лізингоодержувач не усунув Подію Дефолту та не         
здійснив повне погашення заборгованості за Договором протягом 30        
календарних днів з моменту виникнення Події Дефолту, Сторони        
погодили, що Лізингодавець має право, згідно зі ст. 651 Цивільного          
кодексу України, здійснити одностороннє розірвання Договору.      
Договір вважається розірваним у дату, зазначену в повідомленні.        
Одностороннє розірвання Договору не звільняє Лізингоодержувача      
від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором. 

8.2.6. В разі неповернення автомобіля при настанні Події Дефолту,         
Лізингоодержувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 100% від        
загальної вартості Предмета лізингу згідно цього Договору. 



- Стаття 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

9.1. У випадку виявлення неправдивих відомостей, які були надані         
Лізингоодержувачем Лізингодавцю та які містяться в цьому       
Договорі, або порушення Лізингоодержувачем зобов’язань за      
Договором, останній відшкодовує Лізингодавцю збитки у повному       
обсязі. 

9.2. У випадку порушення Лізингоодержувачем зобов’язань,      
передбачених статтями 6.2.2, 6.2.3 Договору щодо сплати винагород        
та відшкодувань вартості Предмета лізингу, Лізингоодержувач      
сплачує пеню в розмірі 0,15% від суми простроченого платежу, але          
не менше 1 (однієї) гривні за кожен день прострочки. 

9.3. У випадку порушення Лізингоодержувачем зобов’язань,      
передбачених статтею 6.2.4 цього Договору, Лізингоодержувач      
сплачує пеню в розмірі 0,15 % від суми простроченого платежу, але           
не менше 1 (однієї) гривні за кожен день прострочки. 

9.4. За повернення Лізингодавцем вилученого раніше Предмета       
лізингу у користування Лізингоодержувача відповідно до статті 8.2.2        
Договору Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф за      
збереження Предмету лізингу: 36,00 грн. Х кількість днів        
знаходження Предмета лізингу у Лізингодавця відповідно до статті        
8.2.2 Договору. Такий штраф сплачується в день погашення        
Заборгованості на підставі рахунку Лізингодавця. 

9.5. Строки позовної давності за вимогами про стягнення неустойки,         
винагород та платежів по відшкодуванню витрат Лізингодавця,       
пов’язаних з виконанням цього Договору, встановлюються в три        
роки. 

9.6. Нарахування неустойки за цим Договором здійснюється       
протягом 3 (трьох) років з дня, коли відповідне зобов’язання         
повинно було бути виконане відповідною Стороною. Сплата       
неустойки здійснюється в гривнях. 

9.7. Всі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають із цього          
Договору або у зв’язку з ним, у тому числі ті, що стосуються його             
виконання, порушення, припинення або визнання недійсним,      



підлягають розгляду на вибір Банку в Постійно діючому        
третейському суді при Асоціації “Дніпропетровський Банківський      
Союз” або у Постійно діючому третейському суді при Товарній         
біржі “УМТБ”, або в суді загальної юрисдикції, визначеному        
відповідно до норм чинного законодавства. 

9.8. Лізингодавець не несе відповідальність за порушення строків        
поставки Предмету лізингу з боку постачальника. У випадку        
прострочення поставки постачальником, подальша взаємодія Сторін      
здійснюється за погодженими в додатковій угоді умовами взаємодії        
Сторін. 

 

Чи може банк вимагати від клієнта придбання продуктів, які не          
входять в пакет банківських послуг? 

- Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких       
товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним           
особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання         
пакета банківських послуг). 

Чи має банк право вносити зміни в договір? 

- Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів           
в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором        
або законом. 

Як відмовитися від отримання рекламних матеріалів через       
дистанційні канали комунікацій? 

- Відмовитися від отримання рекламних матеріалів можливо за       
телефоном 3700 або через чат «Допомога Онлайн». 

 

 
 
 
 
 


