
Паспорт споживчого кредиту продукта «Кредит під депозит» (ліміт на Преміальну картку)

Тип кредитного продукту Картка Platinum Картка MC World Black 
Edition Картка Visa Signature Картка MC World Elite Картка Visa Infinite

1. Інформація та контактні дані кредитодавця.
Найменування кредитодавця та його 
структурного або відокремленого підрозділу, у 
якому поширюється інформація

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»

Напрямок VIP-обслуговування

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

Юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001
Адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094

Ліцензія/Свідоцтво Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р. Свідоцтво № 100238786

Номер контактного телефону
3700 – безкоштовно з мобільних у межах України
+38 (056) 716-11-31 – для дзвінків із-за кордону

Адреса електронної пошти help@pb.ua
Адреса офіційного веб-сайта privatbank.ua
2. Інформація та контактні дані кредитного посередника.
Найменування кредитного посередника Немає посередника

Місцезнаходження -

Номер контактного телефону -

Адреса електронної пошти -

Адреса офіційного веб-сайта -

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача.
Тип кредиту Поновлювана кредитна лінія, шляхом встановлення кредитного ліміту на кредитній картці

Сума/ліміт кредиту Залежить від розміру депозиту, але не менш ніж 50 000 грн, та не більш ніж 90% від суми депозиту.
Строк договору 240 місяців

Строк кредитування Обмежений строком депозиту

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

Мета отримання кредиту Споживчі потреби

Спосіб та строк надання кредиту Безготівковим шляхом (на картковий рахунок)

Можливі види (форми) забезпечення кредиту Не забезпечений
Необхідність проведення оцінки забезпечення 
кредиту застава майнових прав по договору про депозитний вклад

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

0% (не потрібен)

4. Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.
Процентна ставка у пільговий період  0,00001% річних
Процентна ставка поза межами пільгового 
періоду 37,2% річних

Базис розрахунку процентної ставки Виходячи з 360 днів в році
Тип процентної ставки Фіксована 
Порядок зміни змінюваної процентної ставки Змінюваної ставки немає

Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання договору:



1. За відкриття карткового рахунку, разово 1 000 грн 1 000 грн 2 000 грн 4 000 грн 8 000 грн
2. За обслуговування карткового рахунку, 
щомісячно 300 грн 400 грн 500 грн 600 грн 2 000 грн
Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит
Платежі за послуги кредитного посередника, 
що підлягають сплаті споживачем Кредитний посередник відсутній

Розрахунок орієнтовної загальної вартості 
кредиту та реальної річної процентної ставки Якщо сума використаного кредитного ліміту становить 100 000 грн

Загальні витрати за кредитом (у разі 
постійного користування пільговим періодом) 73 000 грн 97 000 грн 122 000 грн 148 000 грн 488 000 грн

Орієнтовна загальна вартість кредиту для 
споживача за весь строк користування 
кредитом, у т. ч. тіло кредиту, проценти, 
комісії та інші платежі (у разі постійного 
користування пільговим періодом)

173 000 грн 197 000 грн 222 000 грн 248 000 грн 588 000 грн

Реальна річна процентна ставка (у разі 
постійного користування пільговим періодом) 3,65% 4,85% 6,10% 7,39% 24,38%

Загальні витрати за кредитом (у разі разового 
користування лімітом за межами пільгового 
періоду та в разі погашення мінімальними 
щомісячними платежами)

153 673 грн 177 672 грн 202 672 грн 228 673 грн 568 673 грн

Орієнтовна загальна вартість кредиту для 
споживача за весь строк користування 
кредитом, у т. ч. тіло кредиту, проценти, 
комісії та інші платежі (у разі разового 
користування лімітом за межами пільгового 
періоду та в разі погашення мінімальними 
щомісячними платежами)

253 673 грн 277 672 грн 302 672 грн 328 673 грн 668 673 грн

Реальна річна процентна ставка (у разі 
користування лімітом за межами пільгового 
періоду та в разі погашення мінімальними 
щомісячними платежами)

55,74% 59,00% 63,48% 69,39% 122,09%

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 виконають свої обов’язки на умовах та в строки, визначені в договорі. Реальну річну процентну ставку обчислено 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
5. 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 трати 
за рахунок кредитного ліміту. 
Розмір мінімального обов’язкового платежу:

- 7% від заборгованості, але не менше ніж 100 грн + комісія, щомісячно;
- у разі прострочення з 31-го дня – 10% від заборгованості; 

- у разі прострочення з 181-го дня – 100% від заборгованості



6. Додаткова інформація.
Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’
язкові для отримання кредиту Немає

Перевірка в Державному реєстрі обтяжень 
рухомого майна 50 грн

Реєстрація в  Державному реєстрі обтяжень 
рухомого майна 50 грн

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:

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, але не більше за 15% суми простроченого платежу. 
Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань, не може перевищувати половини суми, 

одержаної за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін
Штрафи за прострочення платежів більш ніж 
30 днів Немає

Процентна ставка, що застосовується в разі 
невиконання зобов’язання щодо повернення 
кредиту

74,40%

Інші платежі

У разі:
- неповернення клієнтом кредиту в строк, зазначений у розділі 3 паспорта, починаючи з дня, що є наступним за днем 
закінчення строку;
- якщо клієнт не виконав вимоги банку щодо усунення порушення договору починаючи з дня, що є наступним за днем 
закінчення строку, установленого вимогою банку;
- несвоєчасної сплати клієнтом мінімального обов’язкового платежу в строк, зазначений у розділі 5 паспорта, починаючи з 
дня, що є наступним за днем закінчення строку платежу;
- настання обставин, передбачених п. 3.5 договору, починаючи з 181-го дня з моменту порушення зобов’язань клієнта з 
погашення кредиту;
- настання обставин, передбачених п. 6.5 договору, починаючи з 32-го дня з дня направлення повідомлення банком клієнту.
Клієнт зобов’язується сплатити на користь банку заборгованість за кредитом, а також проценти від суми неповернутого в 
строк кредиту, які відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю сторін у процентах 
від простроченої суми заборгованості в розмірі:

74,40%
7. Інші важливі правові аспекти.
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не 
застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем
Споживач має права відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче 
кредитування»

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит 
може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної 
кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо
Дата надання інформації: __.__.____ Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: __.__.____
Підпис кредитодавця: ________________
Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов 
кредитування
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема 
шляхом роз’яснення наведеної інформації, у т. ч. суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, у т. ч. в разі 
невиконання мною зобов’язань за таким договором
Підпис споживача: __.__.____, _______________


