
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 на
60 днів;
2) неможливість виконання Договору внаслідок санкцій та/або
приписів чинного законодавства та/або інших нормативних актів;
3) встановлення факту надання Лізингоодержувачем недостовірної
інформації та/або документів, необхідних для здійснення оцінки
його спроможності виконувати свої зобов’язання;
4) Предмет лізингу знищено, пошкоджено і не може бути відновлено
(зокрема в разі повної конструктивної загибелі відповідно до умов
страхування майна), незалежно від того був такий випадок визнаний
страховим чи ні;
5) Предмет лізингу став недоступним для Лізингодавця внаслідок
відсутності впродовж 30 (тридцяти) днів сигналу пристрою GPS
та/або незнаходження його за останньою Адресою базування.

8.2. Наслідки настання Події Дефолту.

8.2.1. У разі настання Події Дефолту Лізингодавець направляє
Лізингоодержувачу письмове повідомлення про відмову від
Договору та його розірвання із зазначенням конкретної Події
Дефолту (Повідомлення про Подію Дефолту) та з вимогою про
переміщення Предмета лізингу з Адреси базування Предмета
лізингу. У Повідомленні про Подію Дефолту зазначають строки
виконання вимоги щодо переміщення Предмета лізингу та адресу, за
якою повинно бути доставлено Предмет лізингу (разом із
документами на Предмет лізингу, що наявні в Лізингоодержувача,
ключами, пультом керування охоронної сигналізації тощо), а також
дату розірвання цього Договору в разі неусунення



Лізингоодержувачем Події Дефолту.

8.2.2. У разі настання Події Дефолту Лізингоодержувач зобов’язаний
доставити Предмет лізингу за адресою та у строки, визначені
Лізингодавцем у Повідомленні про Подію Дефолту, а в разі
відсутності такого Повідомлення – самостійно звернутися до
Лізингодавця за телефоном 3700 або надіслати Лізингодавцю листа
на електронну пошту help@pb.ua, з метою одержання вказівок від
Лізингодавця щодо адреси, за якою слід доставити Предмет лізингу.
Факт виконання Лізингоодержувачем зазначеного зобов’язання
фіксується шляхом складання відповідного акта, який підписується
Сторонами.

8.2.3. Якщо Предмет лізингу не було доставлено в порядку,
визначеному пп. 8.2.2 статті 8 цього Договору, Лізингодавець
самостійно здійснює доставку Предмета лізингу за адресою,
визначеною Лізингодавцем. Витрати, пов’язані з доставкою
Предмета лізингу покладаються на Лізингоодержувача.
Лізингоодержувач зобов’язаний звернутися до Лізингодавця для
підписання відповідного акта та сплати заборгованості за цим
Договором.

8.2.4. Подія Дефолту вважається врегульованою, а Лізингоодержувач
продовжує користуватись Предметом лізингу на умовах цього
Договору, якщо:

- не пізніше 89 (вісімдесят дев’ятого) календарного дня з моменту
виникнення прострочення зі сплати лізингових платежів та/або
інших відповідних грошових зобов’язань перед Лізингодавцем,
Лізингоодержувачем (або третьою особою) погашена в повному
обсязі прострочена заборгованість, що існувала на момент такого
погашення, включно з усіма витратами Лізингодавця, зокрема тими,
що пов’язані з доставкою, зберіганням та утриманням Предмета
лізингу, а також усунені (за наявності) усі інші порушення умов
цього Договору;

- Лізингодавцем буде визнано факт врегулювання
Лізингоодержувачем Події Дефолту (усунення порушень та/або
відновлення належного стану виконання раніше порушених
зобов’язань, зникнення обставин, що зумовили настання Події
Дефолту), та Лізингодавець повідомить Лізингоодержувача про
можливість отримання Предмета лізингу та підписання відповідного
акта.



8.2.5. Якщо Предмет лізингу не було доставлено в порядку,
визначеному пп. 8.2.2 статті 8 цього Договору та Лізингодавець
самостійно не зміг вилучити Предмет лізингу (пп. 8.2.3 статті 8
цього Договору), крім того, якщо Лізингоодержувач протягом 89
(вісімдесяти дев’яти) календарних днів з моменту виникнення Події
Дефолту (зокрема прострочення сплати лізингових платежів
повністю або частково) не здійснив врегулювання Події Дефолту,
Лізингоодержувач не пізніше 90 (дев’яностого) календарного дня з
моменту виникнення Події Дефолту зобов’язаний погасити в
повному обсязі прострочену заборгованість (зокрема заборгованість
за простроченими лізинговими платежами, нарахованою неустойкою
(штрафи, пені)), а також відшкодувати Лізингодавцю кошти в сумі
залишку лізингових платежів згідно з Додатком 2 до цього Договору,
та з наступного дня цей Договір вважається розірваним.

8.2.6. Якщо Предмет Лізингу було доставлено в порядку,
визначеному пп. 8.2.2 статті 8 цього Договору або Лізингодавцем
самостійно вилучено Предмет лізингу (пп. 8.2.3 статті 8 цього
Договору), але Лізингоодержувачем не здійснено врегулювання
Події Дефолту, Лізингоодержувач не пізніше 90 (дев’яностого)
календарного дня з моменту виникнення Події Дефолту,
зобов’язаний погасити в повному обсязі заборгованість (зокрема
заборгованість за простроченими лізинговими платежами,
нарахованою неустойкою (штрафи, пені), та з наступного дня цей
Договір вважається розірваним. Водночас Лізингоодержувач
зобов’язаний, на вимогу Лізингодавця, відшкодувати Лізингодавцю
кошти в сумі різниці між частиною вартості Предмета лізингу, що
залишилась несплаченою на момент розірвання цього Договору, та
сумою коштів, що становить вартість Предмета лізингу згідно з
висновком (звітом) незалежного суб’єкта оціночної діяльності,
здійсненим після повернення Предмета лізингу Лізингодавцю.

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 в повному
обсязі.

9.2. У випадку порушення Лізингоодержувачем зобов’язань,
передбачених пунктами 4.2, 6.2.2, 6.2.3 Договору у строки, зазначені



в Договорі та Графіку сплати лізингових платежів, щодо сплати
винагороди, комісій 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 пунктом 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 в користування Лізингоодержувача відповідно до пункту
8.2.2 Договору Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф за
збереження Предмета лізингу: 36,00 грн Х кількість днів
знаходження Предмета лізингу в Лізингодавця відповідно до пункту
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 за відшкодування 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 у гривнях.

9.7. Всі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають із цього
Договору або у зв’язку з ним, зокрема 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 в постійно діючому третейському суді при Товарній біржі
«УМТБ», або в суді загальної юрисдикції, визначеному відповідно
до норм чинного законодавства.

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



Сторін.

9.9. У випадку невиконання Лізингоодержувачем зобов’язань,
передбачених п. 6.2.22 цього Договору, Лізингоодержувач сплачує
Лізингодавцю неустойку в розмірі документально підтверджених
витрат Лізингодавця, пов’язаних зі сплатою обов’язкових податків і
зборів щодо експлуатації Предмета лізингу, платежів щодо надання
послуг евакуатора, відновлення ключа, технічного паспорта
(свідоцтва) або номерного знака, та адміністративних штрафів за
порушення правил зупинки, стоянки та паркування, Правил
дорожнього руху тощо, а також платежів, пов’язаних з виконавчим
провадженням.

9.10. У випадку встановлення факту надання Лізингоодержувачем
недостовірної інформації та/або документів, необхідних для
здійснення оцінки його спроможності виконувати свої зобов’язання
за Договором Лізингодавець має право розірвати Договір в
односторонньому порядку та застосувати до Лізингоодержувача
штрафні санкції у розмірі 5000,00 грн за кожен факт порушення.

9.11. Оскільки вибір продавця (постачальника) здійснюється
Лізингоодержувачем, продавець несе відповідальність за повернення
ним отриманих коштів (зокрема авансового платежу), зокрема за
сплату неустойки. Лізингоодержувач вимагає сплати таких коштів з
продавця (постачальника).

9.12. У випадку невиконання Лізингоодержувачем обов’язку щодо
повернення Предмета лізингу відповідно до умов Договору,
Лізингодавець нараховує неустойку в розмірі 1 (одного) % від
залишку несплаченої вартості Предмета лізингу згідно з Графіком та
відшкодовує Лізингодавцю документально підтверджені збитки.

9.13. Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф у розмірі
1000,00 грн за кожен випадок здійсненого ним поліпшення Предмета
лізингу без згоди Лізингодавця.



Чи може банк вимагати від клієнта придбання продуктів, які не
входять у 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 можна
за телефоном 3700 або через чат «Допомога Онлайн».


