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ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ  

АТ «УКРСИББАНК» 

З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ 

(зі змінами)  

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ 
Ці «Правила (договірні умови) споживчого кредитування позичальників АТ «УКРСИББАНК» з можливістю 

відкриття та розрахунково-касового обслуговування карткових (поточних) рахунків» (надалі – Правила) є 

пропозицією фізичним особам до отримання в Банку споживчого кредиту для особистих потреб, не пов’язаних з 

підприємницькою діяльністю, і застосовуються для врегулювання відносин за укладеними між Банком та 

Позичальником Кредитними договорами : 

- у випадку, якщо такий Договір містить посилання на ці Правила, або 

- у випадку, якщо такий Договір містить посилання на Правила (договірні умови) споживчого кредитування 

позичальників АТ «УкрСиббанк», які оприлюднені у газеті «Голос України» № 85 (5085), 13 травня 2011р. (із усіма 

змінами і доповненнями)  (надалі по тексту також іменуються - Правила); 

- у випадку, якщо такий Договір був укладений на умовах «Правил (договірних умов) споживчого 

кредитування позичальників АКІБ «УкрСиббанк»,  які оприлюднені у газеті  «Голос України», № 164 (4164), 

14.09.2007р. (з усіма наступними змінами та доповненнями) (надалі по тексту також іменуються - Правила). 

Правила не застосовуються до врегулювання відносин за будь-якими іншими договорами, стороною яких є 

АТ «УКРСИББАНК», в тому числі до будь-яких інших договорів про надання споживчого кредиту, за винятком 

вказаних вище. 

    Положення щодо кредитування, які є загальними для усіх Кредитних договорів, укладених на умовах цих 

Правил, наведені в Розділі І Правил. Наведені у Розділі ІІ Правил положення щодо кредитування  є специфічними 

для окремих видів кредитування та застосовуються лише для врегулювання відносин за Договорами типу Б. 

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ 
 

«Банк» - АТ «УКРСИББАНК»; в рамках Договору під терміном «Банк» розуміється як кредитор, щодо 

надання кредитних коштів Позичальнику, так і заставодержатель, щодо прийняття в забезпечення виконання 

зобов'язань у разі оформлення забезпечення; 

«Група BNP Paribas Group»  -  юридична особа "BNP Paribas S.A.", що створена за законодавством Франції та 

зареєстрована в Торговому реєстрі компаній Франції (Париж) під номером 662 042 449, а також юридичні особи 

(включаючи їх філії та структурні підрозділи), в яких BNP Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які перебувають 

під прямим або опосередкованим контролем BNP Paribas S.A. шляхом володіння акціями або частками у статутних 

капіталах незалежно від фактичного розміру частки або шляхом договірного чи фактичного контролю. 

«Дата початку дії змін до Правил» - це дата, що вказана в повідомленні про зміни до Правил, з якої зміни 

до Правил набирають чинності у випадках, визначених у розділі «Заключні положення» цих Правил; 

«Дата публікації змін до Правил» - це дата публікації в газеті «Урядовий кур’єр» чи іншому офіційному 

друкованому виданні або на сайті https://ukrsibbank.com, або на інформаційних дошках у відділеннях Банку. 

Конкретна Дата публікації змін до Правил зазначається в повідомленні про зміни до Правил; 

«Дата сплати ануїтетного платежу» - це вказане в Кредитному договорі число кожного календарного 

місяця строку кредитування, до якого (включно) Позичальник зобов’язаний сплатити Банку ануїтетний платіж.  

«Договір» – договір, укладений між Банком та Позичальником (в тому числі  Кредитний договір та/або 

Індивідуальна угода щодо відкриття карткового рахунку та надання кредиту/додаткового кредиту в рамках 

Договору про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку (далі – «Індивідуальна 

угода»), або Договір – анкета, заява про відкриття рахунку), який містить посилання на Правила, з усіма 

додатками до них, а також з цими Правилами. 

«Договір типу А» - Кредитний договір, який має позначку «Договір типу А» на верхньому правому куті 

першої сторінки або Кредитний договір, що був укладений на умовах «Правил (договірних умов) споживчого 

кредитування позичальників АКІБ «УкрСиббанк», затверджених Продуктово-тарифним комітетом АКІБ 

«УкрСиббанк» (Протокол № 243 від 21.08.2008 року), Голос України, № 164 (4414), 30.08.2008р.; 

«Договір типу Б» -  Кредитний договір, який має позначку «Договір типу Б» на верхньому правому куті 

першої сторінки або Кредитний договір, що був укладений на умовах «Типових умов споживчого кредитування 

АКІБ «УкрСиббанк», затверджених Продуктово-тарифним комітетом АКІБ «УкрСиббанк» (Протокол № 206 від 

05.09.2007 року), Голос України, № 164 (4164), 14.09.2007р.; 

https://ukrsibbank.com/


Віднесення договору до типу А чи типу Б впроваджено з метою класифікації договорів в Банку, і не впливає 

на сутність кредиту, його статус тощо. Специфічні умови для Договорів типу Б наведені в Розділі ІІ Правил. 

«Договірне списання» - дебетовий переказ, що здійснюється з рахунку Позичальника на підставі наданої 

отримувачем платіжної інструкції та за умови отримання згоди Позичальника на виконання такого переказу, 

наданої ним отримувачу або надавачу платіжних послуг отримувача, або Банку. Отримувачем за договірним 

списанням може бути Банк.  Крім того, договірним списання є також виконання за умови отримання згоди 

Позичальника платіжних операцій з кредитового переказу на підставі платіжних інструкції, що формуються 

Банком за дорученням  Позичальника або уповноваженої на це особи Позичальника, що діє в якості платника на 

законних підставах.  

«Договір-анкета/ Індивідуальна угода» - договір, який містить посилання на Правила, який передбачає 

відкриття карткового рахунку Позичальнику і встановлення на такому рахунку ліміту кредитування та надання 

Позичальнику  Кредитної картки, за допомогою якої Позичальник зможе користуватися лімітом кредитування. В 

розумінні цих Правил Договір-анкета/Індивідуальна угода входить до поняття «Кредитний договір». 

«Позичальник»  -  в рамках Договору  розуміється  як   Позичальник щодо отримання кредитних коштів, 

так і  Заставодавець у разі  оформлення забезпечення щодо надання забезпечення   виконання зобов'язань за 

Договором, за винятком випадків, коли забезпечення надано третьою особою. В рамках договорів, що містять 

посилання на ці Правила, Позичальник може іменуватися «Клієнт». 

«Загальний стандарт звітності CRS» - загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про 

фінансові рахунки, який включає коментарі до нього (Common Standard on Reporting and Due Diligence for 

Financial Account Information (CRS), схвалений Радою Організації Економічного Співробітництва та Розвитку 15 

липня 2014 року (зі змінами та доповненнями); 

«Заставодавець» - особа, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за Договором (Позичальник або 

третя особа); 

«Сторони» - Банк та Позичальник разом; 

«Сторона» - Банк або Позичальник окремо; 

«Кредитний договір» – будь-який договір, укладений між Банком та Позичальником (в тому числі  Договір 

про надання споживчого кредиту, Договір-анкета та Індивідуальна угода щодо відкриття карткового рахунку та 

надання кредиту, що містить посилання на ці Правила (без додатків). 

«Контакт-центр» – цілодобова служба клієнтської підтримки Банку. Звернення до служби можливе за 

телефонами: 729 (безкоштовно з мобільних телефонів), 0-800-505-800 (безкоштовно з телефонів на території 

України),  380 44 298 82 90 (для міжнародних дзвінків). З метою поліпшення обслуговування всі розмови з 

представниками Банку через Контакт-центр можуть бути записані; 

«інформаційне/-ні повідомлення» або «повідомлення»- повідомлення, що направляються Позичальнику 

через операторів мобільного зв’язку у вигляді SMS-повідомлень, системи миттєвого обміну повідомленнями 

(месенджери) або іншими каналами, визначеними Банком та зазначені в Кредитному договорі/Правилах;  

«кредит» (споживчий кредит) - надання Банком Позичальнику грошових коштів (кредиту) у розмірі та на 

умовах, встановлених Договором; 

«кредитна лінія» - форма надання кредиту, яка передбачає надання кредиту Позичальнику в майбутньому 

одним траншем або декількома траншами, але в будь-якому випадку в межах встановленого ліміту кредитної лінії 

та в межах встановленого строку (терміну кредитування), згідно умов Договору. При цьому, у разі повернення 

раніше наданих коштів (траншів), ліміт кредитної лінії поновлюється, якщо це визначено умовами Договору; 

«загальна сума кредиту» - розмір суми кредиту, зазначений в Договорі;  

«ліміт кредитної лінії» - гранично припустима сума заборгованості Позичальника перед Банком за 

загальною сумою виданих траншів (без врахування процентів і комісій) у будь-який момент дії Договору у 

випадку надання кредиту у формі кредитної лінії; 

«транш» - розуміється як сума кредиту повністю так і частина суми кредиту, що надається Позичальнику в 

межах визначеної загальної суми кредиту або ліміту кредитної лінії, під процентну ставку, на строк, в порядку і на 

умовах, що визначені Договором; 

«плата за кредит» - проценти та комісії Банку за Договором; 

«платіжний термінал» – платіжний пристрій, що дає змогу здійснювати платіжні та інші операції з 

використанням електронних платіжних засобів та/або їх реквізитів, в тому числі призначений для ініціювання 

переказу з Карткового рахунку, видачі/зарахування(внесення) готівки, отримання довідкової інформації та 

здійснення інших операцій згідно з його функціональними можливостями; 

«база нарахування процентів» - вся сума або частина кредитних коштів, наданих Позичальнику за 

Договором, на яку Банк нараховує проценти за користування кредитом згідно умов Договору; 

«основний борг» - сума кредитних коштів, фактично наданих Позичальнику за Договором та ще не 

повернутих останнім у власність Банку; 

«строкова сума основного боргу» - сума кредиту, що надана Позичальнику за Договором і при поверненні 

Банку або користуванні якою станом на певну дату Позичальником не порушено терміни її погашення згідно умов 

Договору; 

«прострочена сума основного боргу» - сума кредиту, що надана Позичальнику за Договором та станом на 

певну дату не повернена останнім до Банку у терміни її погашення згідно умов Договору; 



«строкові проценти» - проценти за користування кредитом, при сплаті яких не порушено передбачені 

Договором терміни погашення таких процентів; 

«прострочені проценти» - проценти за користування кредитом, що не сплачені у передбачені Договором 

терміни їх погашення; 

«Робочий день» – це календарний день роботи Банку, який не є святковим та  неробочим згідно 

законодавства України»; 

«строкові комісії» - комісії, при сплаті яких Позичальником не порушено передбачені Договором терміни 

їх сплати; 

Обставини непереборної сили (фор-мажор) – Обставини, визначені обставинами непереборної сили 

(форс-мажором) відповідно до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»;  

«прострочені комісії» - комісії, при сплаті яких Позичальником порушено передбачені Договором терміни 

їх сплати; 

«ануїтетний платіж» - це сума грошових коштів, що складається з строкових процентів і строкової суми 

основного боргу, комісій і підлягає сплаті на умовах і в строк, встановлених Договором;  

«день сплати ануїтетного платежу» - це вказане в Договорі з Позичальником число кожного календарного 

місяця строку кредитування, в яке Позичальник зобов’язаний сплатити Банку ануїтетний платіж; 

«Застава» - всі види забезпечення зобов’язань за кредитом, які надані Позичальником або третіми особами 

на підставі Договору або окремих договорів забезпечення, зокрема іпотека, застава рухомого майна, порука тощо; 

«Предмет застави» - будь-яке майно або майнові права, які передаються в заставу у забезпечення 

виконання зобов’язань Позичальника за Договором; 

«адреса Позичальника» – адреса Позичальника для листування, зазначена в Договорі, або інша адреса, яку 

Позичальник письмово повідомить Банку як нову адресу для листування;  

«валюта» – національна валюта України або іноземна валюта; 

«національна валюта» – національна валюта України; 

«іноземна валюта» – іноземна валюта, що визнається конвертованою Національним банком України (далі 

по тексту - НБУ), у відповідності до вимог законодавства України; 

 «Законодавство з принципом екстратериторіальності» -  (i) нормативно-правові акти США, 

Європейського Союзу та інших країн світу, (ii) документи ООН та інших міжнародних організацій, рішення яких є 

обов’язковими для виконання на території України, Франції або країн присутності компаній Групи BNP Paribas 

Group (перелік країн, де присутня BNP Paribas Group, розміщено на сайті https://ukrsibbank.com), (iii) політики та 

правила Групи BNP Paribas Group, у тому числі спрямовані на впровадження актів, вказаних у цьому визначенні.». 

«законодавство України» – чинне законодавство України, в т.ч. нормативно-правові акти НБУ; 

«Період відстрочення» – це послуга по відстроченню погашення суми основного боргу та/або процентів, 

яка може бути надана Позичальнику Банком згідно умов Договору, що дозволяє відстрочити сплату одного та/або 

декількох платежів (сум основного боргу та/або процентів). Можливість та порядок надання Періодів відстрочення 

розглядаються Банком самостійно за клопотанням  Позичальника. 

«Операційний день» - день, протягом якого надавач платіжних послуг платника або надавач платіжних 

послуг отримувача, залучений до виконання платіжної операції, здійснює свою діяльність, необхідну для 

виконання платіжних операцій. Операційний день Банку відповідає календарному дню, який припадає на робочий 

день Банку або на неробочий день - вихідний день, святковий день, визначені законодавством України. 

«термінал самообслуговування» – платіжний пристрій, що є програмно-технічним комплексом Банку або 

сторонніх організацій, що дає можливість здійснити операції ініціювання переказу коштів, внесених у готівковій 

формі в національній валюті України, інші для виконання операцій згідно з функціональними можливостями 

цього комплексу; 

«чек платіжного термінала/банкомата/термінала самообслуговування» – чек, який друкується 

платіжним терміналом/банкоматом/терміналом самообслуговування та містить інформацію щодо проведеної 

платіжної операції згідно з чинним законодавством та правилами Міжнародної платіжної системи; 

«ЄМА» – Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЄМА» (код ЄДРПОУ 30401000), 

яка є власником ЕМА Anti Fraud Hub, володільцем бази персональних даних «Exchange-online» та інформації про 

користувачів ЕМА Anti Fraud Hub; 

«ЕМА Anti Fraud Hub» - (або «EMA AFH»)  - магістральний захищений портал, через який проводиться 

міжгалузевий антишахрайський обмін даними та/ або їх транзит із застосуванням API та яке реалізовано в формі 

прикладного програмного забезпечення, яке містить сервіси/модулі та базу персональних даних «Exchange-online» 

(https://www.ema.com.ua/business/antifraud-hub/ ). ЕМА Anti Fraud Hub  забезпечує обіг наступної інформації між 

учасниками ринку фінансових послуг, що уклали договір з ЄМА про приєдання до спільного використання ЕМА 

Anti Fraud Hub:  

-щодо неправомірного, незаконного використання платіжних інструментів та платіжних систем, платіжної 

інфраструктури, обладнання, програмного забезпечення, придатного для компрометації інформації; 

-щодо підробки платіжних карток, електронних грошей, електронних гаманців тощо;  

-щодо неправомірних або незаконних дій у сфері отримання (надання) позик, кредитів; 

-щодо результатів платіжного моніторингу, історій авторизації;  

-результати аналізу інформації, які сприяють належній ідентифікації платників, отримувачів, суб’єктів 

правовідносин позики, кредитування, розрахунків;  



-фото /відео/ аудіо інформації, довідкової та статистичної інформації; 

-методичних рекомендацій та експертної інформації (https://www.ema.com.ua/business/antifraud-hub/ ). 

«Угода FATCA» - Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення 

виконання податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних 

рахунків" (FATCA). 

 

                Спеціальні терміни, що використовуються в Розділі ІІ  

«аутентифікаційні дані» - пароль Позичальника для авторизації в Мобільному застосунку (включаючи, 

але не обмежуючись біометричними даними (авторизація за відбитком пальця), встановленому відповідно до 

умов/правил/оферти Провайдера, ПІН-код, а також інші дані, що використовуються для доступу в Мобільний 

застосунок;  

«Білінгова дата» – дата розрахунку мінімальної суми поповнення Карткового рахунку, визначена в 

Кредитному договорі або в додатках до нього.  

«блокування коштів/суми операції» - недоступність для розпорядження Позичальником певної суми 

коштів, що обліковується на рахунку, у випадках, встановлених Договором або законодавством. 

«Віртуальна картка» – електронне представлення платіжної картки у Мобільному додатку, за допомогою 

якого можна здійснювати платежі;   

«Дата платежу» - визначена в Кредитному договорі дата, не пізніше якої Позичальник зобов’язаний 

сплатити мінімальну суму поповнення Карткового рахунку.  

 «Торгова організація» та/або «Продавець» та/або «Партнер Банку» або /або Отримувач – суб’єкт 

господарювання, з яким Банк уклав договір про співробітництво, що передбачає взаємодію сторін по продажу 

товарів Торгової організації за кредитні кошти Банку. 

«Держатель» - Позичальник або інша фізична особа, яка на законних підставах використовує платіжну 

картку (основну та/або додаткову). 

«Ліміт кредитування/ліміт овердрафту» – гранично дозволена сума заборгованості Позичальником перед 

Банком за загальною сумою встановленого ліміту кредитування  (ліміту овердрафту) згідно умов Договору з 

урахуванням умов щодо «доступного ліміту використання «Кредитної картки». При цьому під терміном 

«овердрафт» розуміється короткостроковий кредит, що надається Позичальнику понад залишок його коштів на 

Картковому рахунку в Банку в межах заздалегідь обумовленої суми ( ліміт кредитування/ліміт овердрафту) 

шляхом здійснення платежів з Карткового рахунку Позичальника;  
«Картковий рахунок» - поточний рахунок, до якого випускається платіжна картка, що відкривається 

Позичальнику на умовах цих Правил, на якому встановлюється та обслуговується ліміт кредитування;  

«метод розрахунку процентів 30/360» – метод розрахунку процентів, за яким кількість днів у місяці 

визначається умовно 30, а кількість днів у році умовно 360 днів; 

«метод розрахунку процентів факт/360» - метод розрахунку процентів, за яким визнається фактична 

кількість у місяці, а кількість днів у році умовно 360.«товар» – товар (в тому числі транспортний засіб), який 

купується Позичальником у Торгової організації /Продавця  товару за кредитні кошти відповідно до Договору; 

«Кредитна картка» – платіжний інструмент, за допомогою якого Позичальник має можливість 

користуватися кредитними коштами в рамках ліміту кредитування (ліміту овердрафту), що встановлюється Банком 

Позичальнику на Картковий рахунок Позичальника. В розумінні Договору «Кредитна картка» означає також 

окремий вид кредитування Позичальників.  

Кредитна картка може бути надана Банком як додатковий кредит та/або як основний кредит на умовах цих 

Правил,  Кредитного договору,  що укладається між Банком та Позичальником.  

«Мобільний застосунок» - програмне забезпечення, встановлене в тому числі на Мобільний пристрій, 

виняткові права на яке належать Провайдеру, що дозволяє створювати Віртуальну картку та здійснювати платежі 

за її допомогою;  

«Мобільний пристрій» - мобільний персональний комп'ютер, планшет, мобільний телефон з підтримкою 

функцій мобільного телефону і функцій розміщення Мобільного додатку, та який має можливість виходу в 

мережу Інтернет; 

«Продукти Банку» (або «Сервіси») – послуги Банку щодо відкриття та ведення поточних, у тому числі 

Карткових, та вкладних рахунків клієнтів Банку, здійснення їх розрахунково-касового обслуговування, залучення 

коштів у депозити та надання і обслуговування кредитів (в тому числі овердрафтів),  а також інші послуги/набір 

банківських послуг, що надаються Банком ( в тому числі в якості професійного учасника ринків капіталу)  

клієнтам на підставі Договору або іншого договору, укладеного між Сторонами. 

«система UKRSIB online»  далі по тексту може згадуватися як «UKRSIB online») – мобільний 

застосунок Банку, що є комплексною системою дистанційного обслуговування Банку за допомогою доступу через 

канали зв’язку, зокрема мережі Інтернет, мобільного пристрою тощо, призначена для управління, контролю та 

отримання клієнтами Сервісів Банку та інформації щодо Продуктів Банку, зокрема щодо укладених 

Позичальниками Кредитних договорів та стану обслуговування заборгованості за ними.  

Для отримання Позичальниками доступу до системи UKRSIB online використовуються Особистий ключ 

(логін) та Особистий пароль. 

«засоби ідентифікації та аутентифікації»  - по тексту Правил разом Особистий ключ, Особистий 

пароль, ОТР та персональний безпечний номер мобільного телефону 



«Особистий ключ» (або «SMID») – унікальний десятизначний цифровий ідентифікатор (може 

використовуватись як логін при вході в систему UKRSIB online) Позичальника, що використовується для 

ідентифікації Позичальника у якості клієнта Банку  як при особистому контакті зі співробітниками Банку (у 

відділенні Банку), так і при використанні дистанційних банківських послуг (дзвінки до інформаційно-довідкової 

служби Банку, керування рахунками, отримання Сервісів Банку та інформації  щодо здійснених операцій з 

використанням системи UKRSIB online через Інтернет, тощо). Особистий ключ друкується на екземплярі 

Кредитного договору Позичальника та/або видається Банком Позичальнику у відділенні Банку. Чинним 

вважається Особистий ключ, наданий Банком Позичальнику останнім. Даний термін не є тотожним терміну 

«Особистий ключ», що використовується у Законі України «Про електронний цифровий підпис»; 

«Особистий пароль» – унікальний цифровий пароль клієнта Банку (Позичальника), що разом з Особистим 

ключем використовується для входу в систему UKRSIB online. Особистий пароль встановлюється самостійно 

клієнтом Банку (Позичальником) при першому вході в систему UKRSIB online і відомий лише клієнту Банку 

(Позичальнику). Особистий пароль для першого входу в систему UKRSIB online надсилається Банком у вигляді 

інформаційного повідомлення на персональний  безпечний номер мобільного телефону, повідомлений 

Позичальником Банку в письмовій формі; 

 «OTP»  – одноразовий пароль, що використовується Позичальником для підтвердження дій та підписання 

електронних документів, в тому числі для електронної ідентифікації, у системі UKRSIB online. Для підтвердження 

дій та підписання електронних документів у системі UKRSIB online за наявності технічної можливості може 

також використовуватись цифровий власноручний підпис Позичальника. Сторони домовились, що застосування 

ОТР є накладенням електронного підпису Позичальника на електронний документ. ОТР генерується автоматично 

і логічно пов’язаний з даними, що потребують підтвердження/підписання за допомогою ОТР, та надсилається 

Банком на персональний безпечний номер мобільного телефону Позичальнику (шляхом надсилання 

інформаційного повідомлення) 

«персональний безпечний номер мобільного телефону» - номер мобільного телефону, що зазначений в 

Кредитному договорі та/або наданий Позичальником Банку  в письмовій формі  (в анкеті, що оформлюється 

Позичальником при зверненні до Банку для отримання кредиту та/або в анкеті, що оформляється Позичальником в 

рамках ідентифікації/реідентифікації (уточнення інформації щодо ідентифікації) згідно внутрішніх процедур Банку 

та/або в заяві на зміну засобу ідентифікації поданої в тому числі у формі електронного документа, підписаного 

КЕП, та/або при оформленні відповідного запиту в банкоматі Банку, або в іншому договорі/заяві Позичальника, що 

дає Позичальнику право користуватися послугами Банку за допомогою системи UKRSIB online) та/або 

повідомлений Позичальником при зверненні Позичальника  до Контакт-центру Банку  та зафіксований в системі 

Банку. Персональний безпечний номер мобільного телефону разом з Особистим паролем може використовуватись 

для входу в систему UKRSIB online у якості логіну та за текстом цих Правил може вживатися у значенні терміну 

«Особистий ключ», якщо мова йде про його використання у якості логіну для входу в систему UKRSIB online. Цей 

термін також використовується в Розділі І. 

«Інструкції» – Інструкції користувача системи UKRSIB online для клієнтів Банку-фізичних осіб, які 

розміщені в мережі Інтернет за адресою http://ukrsibbank.com. Сторони погоджуються вважати Інструкції додатком 

до Договору, що становить його невід’ємну частину. 

 «Тарифний план / Тарифи» – тарифи Банку, в яких визначаються основні умови розрахунково-касового 

обслуговування карткового рахунку Позичальника (що відкриваються відповідно до умов Розділу II цих Правил), 

які затверджуються згідно з внутрішніми положеннями Банку та розміщуються на сайті Банку . 

https://ukrsibbank.com та на інформаційних стендах в приміщеннях установ Банку. Сторони домовились вважати 

Тарифи додатком до Договору, що становить його невід’ємну частину.  

«Програма фінансування енергоефективності в житловому секторі України»   (може 

використовуватись та має однакове значення  Програма “UREEFF” або  «Програма IQ energy») - це 

программа фінансування, що розроблена Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ( далі – «ЄБРР») з 

метою сприяння приватним капіталовкладенням в енергоефективність та відновлювану енергетику в Україні 

шляхом надання ЄБРР підтримки у фінансуванні Проектів, що реалізовуватимуться Позичальниками в рамках 

Програми “UREEFF”, за рахунок внесків наступних Донорів: 

- Е5Р  - Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;  

- SWUK  - Фонду співробітництва у сфері енергоефективності та довкілля України Шведського агентства 

міжнародного розвитку  - «Sida» та ЄБРР; 

-  CTF - Фонду чистих технологій, 

далі по тексту разом або окремо – Донори. 

Умови Програми “UREEFF” викладені у «Правилах та Умовах надання кредитів та Грантів по Програмі IQ 

energy» та розміщені на веб-сайті за адресою https://www.iqenergy24.com. 

«Провайдер» - відповідна компанія, яка є власником Мобільного додатку - компанія Google Ireland Limited, 

головний офіс якої знаходиться за наступною адресою: Гордон Хаус, Берроу Стріт, Дублін 4, Ірландія (Gordon 

House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), що є постачальником Сервісу Google Pay або компанія APPLE 

DISTRIBUTION  INTERNATIONAL головний офіс якої знаходиться за наступною адресою: Холлі Хілл Індастріал 

Істейт, Корк, Ірландія (Holly Hill Industrial Estate, Cork, Ireland), що є постачальником Сервісу Apple Pay;  

«Проект» – заходи, що здійснюються Позичальником за рахунок отриманого кредиту в рамках  Програми 

“UREEFF” з метою підвищення енергоефективності житла: придбання та встановлення обладнання і матеріалів, 

https://doc.bnppua.net.intra/document.flow.ui/APP/global/0/legacy/0/.%20https:/ukrsibbank.com
https://doc.bnppua.net.intra/document.flow.ui/APP/global/0/legacy/0/.%20https:/ukrsibbank.com
https://www.iqenergy24.com/


що відповідають  найвищим технологічним стандартам енергоефективності та включені до «Списку належних 

матеріалів та обладнання» (далі – «LEME»), що розміщений на веб-сайті за адресою: iqenergy.org.ua. 

«Інвестиційні винагороди» – гранти – одноразовий платіж, сплачуваний ЄБРР Позичальникам  через Банк 

за рахунок внесків Донорів в якості заохочення за реалізацію Проекту в рамках Програми “UREEFF”. 

 Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, мають значення і зміст відповідно до чинного законодавства 

України. 

РОЗДІЛ І.  
   Положення, умови, права та обов’язки тощо, що викладені в Розділі І цих Правил, поширюються на всіх 

Позичальників, що уклали з Банком Договір типу А, а також на Позичальників, що уклали з Банком Договір типу Б  з 

урахуванням специфічних особливостей, що викладені в Розділі II Правил. 

1. Предмет та основні умови Договору 

 
На умовах та в Порядку, що визначені цим Договором : 

- Банк зобов'язується надати Позичальнику кредитні кошти (кредит), а Позичальник зобов'язується 

прийняти, належним чином використовувати і повернути Банку кредитні кошти (кредит) в сумі, встановленій 

Договором, та сплатити плату за кредит в порядку і на умовах, визначених Договором.  

- Банк відкриває Позичальнику Картковий рахунок (у разі надання Позичальнику продукту «Кредитна 

картка», у випадках, передбачених Розділом II цих Правил) та здійснює його розрахунково-касове обслуговування, 

а Позичальник зобов’язується сплачувати послуги Банку з розрахунково-касового обслуговування Карткового 

рахунку Позичальника відповідно до Тарифів Банку. 

 

1.1. Позичальник має право отримати кредит у формі одного траншу або декількох траншів, якщо 

такий спосіб надання кредиту передбачений Договором, загальна сума якого(-их) не може перевищувати розміру 

суми кредиту, зазначеного в Договорі. При цьому, в Договорі встановлюється поновлюють чи не поновлюють 

загальну суму кредиту надані в її межах транші після їх повернення до Банку згідно умов Договору.  

З метою отримання траншу Позичальник надає до Банку письмову заяву (за формою згідно вимог Банку), в 

якій зазначає бажану суму траншу (в межах загальної суми кредиту) та бажану дату його отримання. Така заява 

Позичальника, укладена та надана згідно умов Договору, є підставою для видачі Банком траншу Позичальнику (за 

виключенням випадків коли мають місце обмеження щодо надання траншу).  

Зобов’язання Банку по видачі чергового траншу Позичальнику є відкличними  і Банк має право відмовитись 

від видачі чергового траншу без пояснення причин відмови Позичальнику. 

У випадку надання кредиту шляхом оплати Банком кредитних коштів на рахунок отримувача , якщо такий 

спосіб надання кредиту передбачений Договором, Позичальник, підписуючи Договір, доручає Банку здійснити 

видачу кредитних коштів шляхом перерахування Банком коштів на рахунок отримувача, за реквізитами, вказаними 

в Договорі або у наданій Позичальником до Банку письмовій заяві. Обравши такий спосіб надання кредиту, 

Позичальник погоджується з тим, що перерахування Банком коштів за вказаними реквізитами отримувача, є 

підтвердженням факту надання Банком кредиту Позичальнику і набуття останнім у власність кредитних коштів.  

1.2. Строк кредитування: 

1.2.1. Надання кредиту здійснюється у терміни, встановлені Договором. 

1.2.2. Погашення кредиту: 

1.2.2.1. Погашення кредиту за Договорами типу А та типу Б може здійснюватись шляхом здійснення 

внесення готівкових коштів в касу Банку або іншого банку, здійснення безготівкового переказу коштів відповідно 

до вимог законодавства на рахунки, вказані у Договорі або повідомлені Банком у разі їх зміни Банком у випадках, 

визначених законодавством, а також здійснення переказу за допомогою терміналу самообслуговування  або 

системи UKRSIB online. 

1.2.2.2. Особливості погашення кредиту в національній валюті України через термінали 

самообслуговування сторонніх організацій. 

1.2.2.2.1. Погашення заборгованості за кредитом через термінали самообслуговування сторонніх 

організацій, з якими Банк уклав відповідний договір, здійснюється шляхом ініціювання кредитового переказу 

коштів, внесених через вищезазначені термінали готівкою у національній валюті України, для чого необхідно:   

 ввести номер Кредитного договору або номер Карткового рахунку, якщо кредит надано шляхом 

встановлення ліміту овердрафту на Картковий рахунок; 

 перевірити прізвище, ім’я та по батькові Позичальника (власника Карткового рахунку), які будуть 

частково відображені на екрані термінала самообслуговування; 

 ввести суму погашення (ліміт максимальної суми погашення на добу встановлюється з урахуванням 

обмежень чинного законодавства); 

 внести грошові кошти та підтвердити оплату.  

Банк не несе відповідальності за коректність і достовірність вказаних платником реквізитів платежу. 

1.2.2.2.2. За проведення операції кредитового переказу коштів через термінали самообслуговування  може 

стягуватись комісія на користь сторонньої організації. Комісія не пов’язана з наданням кредиту.  

1.2.2.2.3. Зарахування коштів на погашення заборгованості за кредитом, які були внесені через термінали 

самообслуговування, здійснюється протягом 3 (трьох) днів, включаючи день внесення. За наявності підключеної 
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послуги SMS-інформування Позичальник отримає відповідне інформаційне повідомлення про поповнення рахунку 

або погашення кредитної заборгованості через термінал самообслуговування. 

У разі виникнення спірної операції при використанні термінала самообслуговування необхідно звернутися 

за телефонами технічної підтримки термінала самообслуговування, які вказані на екрані термінала та на чеку, що 

друкується за результатом здійснення операції. 

1.2.2.3. За умови встановлення в Договорі звичайної схеми погашення кредиту: Позичальник зобов'язаний 

повернути кредит у повному обсязі в терміни та розмірах, що встановлені графіком погашення кредиту згідно з 

Договором (якщо Сторонами визначено такий графік погашення), якщо тільки не застосовується інший термін 

повернення кредиту відповідно до умов цих Правил, Договору та/або умов відповідної угоди Сторін.  

1.2.2.4. За умови встановлення ануїтетної схеми погашення кредиту: Позичальник зобов’язується повертати 

суму кредиту та сплачувати проценти шляхом сплати ануїтетних платежів у розмірі, встановленому в Договорі в 

день сплати ануїтетних платежів, при цьому Позичальник зобов'язаний повернути кредит у повному обсязі не 

пізніше кінцевого терміну остаточного повного погашення кредиту, встановленого Договором, якщо тільки не 

застосовується інший термін повернення кредиту відповідно до умов цих Правил, Договору та/або умов 

відповідної угоди Сторін. Розмір одного/декількох/всіх ануїтетних платежів може змінитися у випадку зміни 

процентної ставки згідно умов Договору. Такі зміни не потребують укладення додаткової угоди до Договору. 

Розмір останнього ануїтетного платежу може відрізнятися від розміру ануїтетного платежу встановленого 

згідно умов Договору, і буде складатися із суми фактичної заборгованості за кредитом, що залишилася після 

сплати Позичальником всіх попередніх ануїтетних платежів. 

У разі дострокового часткового погашення кредиту сума грошових коштів сплачених Позичальником, 

зараховується Банком в рахунок погашення заборгованості Позичальника за кредитом шляхом коригування 

останнього ануїтетного платежу. 

Здійснення дострокового часткового погашення кредиту у поточному платіжному періоді не звільняє 

Позичальника від сплати чергового ануїтетного платежу в установлений Договором день сплати ануїтетного 

платежу. 

Порядок погашення кредиту, зазначений в цьому пункті, застосовується лише до Договорів типу А. 

  1.2.2.5. За умови укладення між Сторонами Договору про надання споживчого кредиту для сплати 

страхових платежів (з Правилами), Позичальник повинен погашати Банку заборгованість за наданим траншем 

протягом 11 (одинадцяти) календарних місяців, починаючи з місяця, наступного за тим місяцем, в якому надано 

транш, якщо тільки не застосовується інший термін повернення наданого траншу, встановлений на підставі умов 

Договору, Додаткової угоди Сторін або цих Правил. При цьому не пізніше останнього дня одинадцятого місяця 

Позичальник повинен повернути Банку суму всієї заборгованості за наданим траншем, після чого ліміт кредитної 

лінії, встановлений згідно Договору поновлюється і видача наступного траншу здійснюється після закінчення 

одинадцятого місяця з дати видачі попереднього траншу. 

1.2.2.6. У разі, якщо термін повернення кредиту або день сплати ануїтетного платежу припадає на вихідний, 

святковий або неробочий день, терміном повернення кредиту та днем сплати ануїтетного платежу вважається 

перший робочий день, що слідує за таким вихідним, святковим або неробочим днем. У разі сплати Позичальником 

ануїтетного платежу у вихідний, святковий або неробочий день Банк зараховує кошти за такою платіжною 

операцією.»;1.2.3. За умови встановлення схеми погашення кредиту з можливістю застосування Періоду 

відстрочення, з моменту підписання Договору, але не пізніше, ніж за 7 (сім) місяців до закінчення строку, на який 

надається кредит, Банк може надати Позичальнику можливість скористатися Періодами відстрочення, за умови 

відповідності Позичальника вимогам Банку.  

Для надання Позичальнику Періоду відстрочення, Позичальник зобов’язаний відповідати наступним 

вимогам: 

- відсутність заборгованості/прострочень по сплаті суми основного боргу та/або процентів та/або інших 

платежів, передбачених Договором;  

- відсутність заборгованості/прострочень по сплаті платежів за Період відстрочення (якщо такий Період 

відстрочення вже надавався); 

- відсутність заборгованості/прострочень по сплаті будь-яких інших заборгованостей перед Банком;  

- платоспроможність, фінансовий стан Позичальника не погіршились; 

- відсутність негативних змін стосовно Предмету застави; 

- відповідність іншим вимогам Банку, що встановлюються процедурами Банку. 

Факт надання Банком Періоду відстрочення, термін відстрочення, порядок погашення відстроченої 

заборгованості, тощо визначаються Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до Договору. 

Період відстрочення не впливає на кредитний ризик Банку, класифікацію Позичальника, та це не є 

пониженням класу Позичальника у відповідності з вимогами законодавства України. 

1.3. Плата за кредит: 

1.3.1. За користування кредитними коштами, процентна ставка встановлюється у розмірі, визначеному в 

Договорі. 

За користування кредитними коштами понад встановлений Договором термін встановлюється процентна 

ставка у подвійному розмірі від ставки, що діє для строкової суми основного боргу на дату виникнення такого 

прострочення. Такий розмір процентної ставки застосовується до всієї простроченої суми основного боргу 

Позичальника за Договором, якщо інше не встановлено Кредитним договором. 



Нарахування процентної ставки у подвійному розмірі на прострочену суму основного боргу починається з 

дати виникнення прострочення, а саме з наступного дня після дня несплати або не повної сплати платежу 

встановленого у Договорі. Проценти нараховуються на прострочену суму основного боргу за встановленою 

ставкою у подвійному розмірі до моменту погашення такої заборгованості. 

1.3.2. Нараховування процентів за Договором, за винятком випадку застосування ануїтетної схеми 

погашення кредиту, здійснюється щомісяця, в останній календарний день поточного місяця, методом «факт/360» 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Період нарахування процентів згідно умов Договору починається з дня фактичного надання кредиту, якщо 

умовами Договору не передбачено іншу дату початку нарахування процентів, а в наступному - з першого 

календарного дня поточного місяця, і закінчується останнім календарним днем поточного місяця. 

При цьому проценти нараховуються на суму кредиту, що фактично надані Банком Позичальнику і які ще не 

повернуті останнім у власність Банку відповідно до умов Договору. 

Для розрахунку процентів день надання та день погашення кредиту вважається одним днем. 

1.3.3. У випадку, якщо Договором встановлено ануїтетну схему погашення кредиту, нарахування процентів 

здійснюється в порядку, встановленому цим пунктом, а саме: нарахування процентів за Договором здійснюється 

щомісяця у два етапи за методом „30/360” відповідно до вимог законодавства України. Етапи нарахування 

процентів визначаються як: 

 1) в останній календарний день поточного місяця: 

- за період з дня фактичного надання кредиту по останній календарний день місяця включно (в місяць 

фактичного надання кредиту);  

- з дня сплати ануїтетного платежу у поточному місяці по останній календарний день місяця включно (в 

наступні місяці); 

2) в день сплати ануїтетного платежу: 

 - з першого календарного дня поточного місяця по день, що передує дню сплати ануїтетного платежу (день 

сплати ануїтетного платежу в розрахунок не включається).  

Проценти нараховуються на суму кредиту, що надана Банком Позичальнику і ще не повернута останнім у 

власність Банку відповідно до умов Договору. 

1.3.4. Строк сплати процентів вказується в Договорі. 

У разі повернення до Банку всієї суми кредиту:  

 Банк в день сплати всієї суми кредиту здійснює нарахування процентів за його користування протягом 

календарного місяця (в якому здійснюється повернення всієї суми кредиту), починаючи з першого календарного 

дня такого місяця по день, що передує даті повернення всієї суми кредиту; 

 Позичальник не пізніше дати повернення всієї суми кредиту зобов`язується сплатити Банку суму таких 

нарахованих процентів.  

1.3.5. Позичальник сплачує Банку комісії на умовах і в розмірах, зазначених у Договорі.  

1.4. За Договорами, що укладені до 10.06.2017 р., встановлено наступну черговість погашення 

заборгованості Позичальника: 

1)  прострочені комісії (якщо буде мати місце прострочення); 

2)  строкові комісії; 

3)               прострочені проценти (якщо буде мати місце прострочення); 

4)  строкові проценти; 

5)               прострочена сума основного боргу (якщо буде мати місце прострочення); 

6)  строкова сума основного боргу; 

7) штрафні санкції за Договором; 

8) повне або часткове дострокове погашення кредиту. 

  

За Договорами, що укладені з 10.06.2017 р. (включно), встановлено наступну черговість погашення 

заборгованості Позичальника: 

1)  прострочена сума основного боргу (якщо буде мати місце прострочення); 

2)  прострочені проценти (якщо буде мати місце прострочення); 

3)               строкова сума основного боргу; 

4)  строкові проценти; 

5)               прострочені комісії (якщо буде мати місце прострочення); 

6)  строкові комісії; 

7)  штрафні санкції за Договором; 

8)  повне або часткове дострокове погашення кредиту. 

У випадку переказу/перерахування грошових коштів на погашення будь-яких грошових зобов’язань 

Позичальника за Договором з порушенням  вищевказаної черговості, Банк вправі самостійно перерозподілити 

кошти, що надійшли в рахунок погашення таких грошових зобов`язань, відповідно до викладеної в п. 1.4. Правил 

черговості шляхом проведення відповідних бухгалтерських проводок.  

1.5. Загальну вартість кредиту визначає «Графік платежів, визначення загальної вартості кредиту» або 

«Графік обчислення орієнтовної загальної вартості кредиту та орієнтовної реальної річної процентної ставки» або 

«Графік платежів, таблиця обчислення загальної вартості кредиту та реальної процентної ставки за Договором» 



(надалі – Графік), що наводиться в  Кредитному договорі. Графік розраховується на дату підписання Кредитного 

договору. У випадку виникнення будь-яких змін, за ініціативою Сторони та/або Сторін, та/або на підставі 

законодавства України та/або умов Договору, Графік може бути змінений шляхом підписання Сторонами 

відповідної додаткової угоди. У випадку дострокового (часткового) погашення кредиту за ініціативою 

Позичальника, новий Графік на вимогу Позичальника може бути змінений у порядку, встановленому в даному 

пункті Правил. 

 

 2. Умови забезпечення кредиту 
2.1. Виконання усіх грошових зобов’язань Позичальника в повному обсязі за Договором є забезпеченим, 

якщо це передбачено Договором. Забезпечення надається на умовах, визначених в Кредитному договорі або в 

окремих договорах забезпечення (іпотеки, застави, поруки тощо). Договором може бути передбачено, що в 

забезпечення виконання зобов’язань надається застава, умови якої визначаються Договором та цими Правилами, 

без підписання окремого договору забезпечення.  

2.1.1.В окремих випадках, за згодою Банку, Договір може бути укладений без забезпечення, якщо це не 

суперечить заборонам та/або обмеженням, встановленим законодавством України, індивідуальними приписами 

НБУ, договірними відносинами тощо. 

2.2. Заставою, окрім усіх грошових зобов’язань в повному обсязі Позичальника за Договором, також 

забезпечуються в повному обсязі вимоги Банку щодо відшкодування: 

- витрат, пов'язаних з пред'явленням вимоги по зобов'язанням за Договором і зверненням стягнення на 

Предмет застави; 

- витрат на утримання і збереження Предмета застави; 

- збитків, завданих порушенням зобов'язань за Договором; 

- також забезпечуються зобов'язання згідно умов Договору у разі їх зміни, якщо така зміна обумовлена 

застосуванням умов Договору. 

2.3. У випадку невиконання Позичальником умов Договору про надання забезпечення за Договором, а 

також у разі втрати забезпечення виконання зобов'язань за Договором або погіршення його умов (стану 

забезпечення, умов його зберігання), Банк набуває право вимоги на дострокове повернення кредиту та нарахованої 

плати  за кредит у порядку встановленому цими Правилами та Договором. 

2.4. У випадку, якщо згідно умов Договору, в заставу передано транспортний засіб: 

2.4.1. Забороняється: 

 розпорядження Предметом застави - транспортним засобом (наступна застава, передача Предмета 

застави – транспортного засобу в оренду, найм, позичку, лізинг, інше користування тощо) без 

попередньої письмової згоди Банку; 

 переміщати Предмет застави – транспортний засіб на територію проведення антитерористичної 

операції та тимчасово окуповану територію України та за межі території України; 

 а також експлуатація Предмету застави - транспортного засобу з порушенням встановлених правил 

експлуатації та руху, експлуатація не за призначенням. 

2.4.2. Застава розповсюджується на всі приналежності Предмету застави - транспортного засобу та на 

всі невід'ємні від майна поліпшення, складові частини та внутрішні системи, що існують на момент укладення 

Договору та виникнуть в майбутньому. Всі зроблені Позичальником в період дії Договору всілякого роду 

поліпшення, реконструкційні роботи, зміни, доробки тощо автоматично стають предметом Договору - Предметом 

застави, - і не потребують внесення змін до Договору. 

3. Права та обов`язки Сторін 
3.1. Банк має право:  

3.1.1. Аналізувати кредитоспроможність Позичальника та інших осіб, що надали забезпечення за 

Договором, при наявності, поручителів та перевіряти цільове використання кредиту та забезпечення виконання 

зобов'язань Позичальника за Договором, а також вносити пропозиції щодо подальших відносин з Позичальником. 

3.1.2. Керуючись чинним законодавством України, зокрема, ст. 611 Цивільного кодексу України, 

відмовити Позичальнику в наданні кредиту (частково або в повному обсязі) та/або вимагати від Позичальника 

надання забезпечення (якщо кредит надавався без забезпечення)/додаткового забезпечення виконання зобов’язань 

за Договором та/або вимагати від Позичальника повернення всієї наданої йому суми кредиту згідно вимог 

Договору та сплати плати за кредит, змінивши при цьому в сторону зменшення терміни повернення кредиту та 

плати за кредит в порядку, визначеному пунктом 5 Розділу I цих Правил, у разі: 

 виявлення нецільового використання  траншу/кредиту; та/або  

 порушення Позичальником термінів погашення будь-яких своїх грошових зобов`язань за Договором 

строком більше ніж на 30 календарних днів; та/або  

 порушення Позичальником та/або третьою особою, що надала забезпечення будь-яких умов укладеного з 

Банком договору щодо надання забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Договором; та/або  

 вчинення без письмової згоди Банку дій щодо Предмету застави, якщо такі дії здійснюються всупереч 

вимогам та/або обмеженням, встановленим Кредитним договором та/або договором, згідно з яким надано 

забезпечення; та/або  

 втрати забезпечення/Предмету застави або зменшення його вартості; та/або 



 невиконання Позичальником обов’язку щодо страхування Предмету застави на користь Банку, відповідно 

до п.3.4.5 Розділу I; та/або  

 невиконання Позичальником умов Договору; та/або  

 настання будь-якої події, що може погіршити фінансовий стан Позичальника та/або свідчить про його 

погіршення та/або може вплинути на його здатність або бажання виконувати власні зобов’язання за Договором, 

зокрема, у випадку:  

- невиконання або прострочення виконання грошових зобов’язань Позичальника, передбачених 

Договором та/або будь-якими іншими угодами, що укладені або будуть укладені в майбутньому між Банком та 

Позичальником; та/або 

- ненадання в строки встановлені цими Правилами офіційних документів, що підтверджують отримання 

Позичальником доходів; та/або  

- ненадання за вимогою Банку матеріалів щодо перевірки забезпечення кредиту, контролю за його цільовим 

використанням та погашенням, у разі оформлення забезпечення; та/або  

- порушення кримінальної справи проти Позичальника; та/або  

 - зміни джерела надходження доходів у Позичальника (в тому числі зміни, з часу підписання Договору, 

Позичальником основного місця роботи, як основного джерела отримання доходів, якщо це призвело до 

зменшення суми доходів) – в рамках даного пункту, за умови настання цієї події, Банк має право вимагати від 

Позичальника надання забезпечення (якщо кредит надавався без забезпечення) або додаткового забезпечення 

виконання зобов’язань за Договором.У випадку подання Позичальником до Банку заяви про відкликання згоди на 

договірне списання, передбачене Договором; 

- якщо наявність правовідносин з Позичальником суперечить нормам законодавства України та/або 

Законодавства з принципом екстратериторіальності. 

Банк також має право відмовити Позичальнику у наданні траншу у випадку прийняття відповідних актів 

законодавства, рішень Національного банку України або інших органів державної влади, якими забороняється або 

обмежується кредитування. 

3.1.3. У випадку непогашення кредиту та/або процентів у терміни, передбачені Договором, Банк, 

відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про банки і банківську діяльність», 

має право видавати наказ про примусову оплату боргу за Договором. 

3.1.4. Перевіряти стан Предмету застави, для чого направляти своїх представників для проведення його 

огляду, документальної і фактичної перевірки відповідно до законодавства України. 

3.1.5. При порушенні Позичальником умов Договору щодо зберігання та належного використання 

Предмету застави, Банк вправі шляхом накладання на Предмет застави (склади та приміщення, де знаходиться 

Предмет застави) своїх знаків і печаток та складання відповідного акту призупинити операції з ним до виправлення 

порушень.  

3.1.6. Змінити рахунки у випадках, встановлених законодавством. Про зміну рахунків Банк повідомляє 

Позичальників у порядку, визначеному Банком. 

3.1.7. Повідомляти Позичальника про відступлення прав вимоги, а також про залучення  колекторської 

компанії до врегулювання простроченої заборгованості за Договором шляхом направлення Позичальнику листа за 

адресою Позичальника або інформаційного повідомлення на персональний безпечний номер телефону 

Позичальника в строк і в порядку, передбаченому  законодавством, що є чинним на дату направлення такого 

інформаційного повідомлення.  

3.1.8. Користуватися іншими правами, які обумовлені положеннями Договору та договорів забезпечення, а 

також наданими законодавством України. 

3.2. Позичальник має право:  

3.2.1. Ставити перед Банком питання щодо перенесення термінів погашення заборгованості за 

Договором у випадку виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника 

обставин. 

3.2.2. Достроково повністю або частково погашати кредит за Договором. Для дострокового погашення 

заборгованості  за Договором типу А, яким передбачено ануїтетну схему погашення, Позичальник зобов’язаний 

подати Банку заяву на дострокове погашення. 

3.2.3. Замінити Предмет застави за попередньою письмовою згодою Банку. 

3.2.4. Порушувати перед Банком питання про надання письмової згоди на продаж та/або передачу 

третім особам Предмету застави за умови переведення на покупця суми заборгованості, що виникла із 

зобов'язання, забезпеченого заставою та/або передачі покупцем в забезпечення зобов’язань за Договором Предмету 

застави. 

3.2.5. Позичальник має право користуватись Предметом застави, використовувати його за цільовим 

призначенням, не порушуючи умов Договору, умов Закону України «Про заставу» та інших актів законодавства 

України. 

3.3. Банк зобов'язується:  

3.3.1. Належним чином виконувати свої зобов`язання за Договором. 

3.3.2. Належним чином зберігати інформацію, що становить банківську таємницю, та нести відповідальність 

за її збереження у порядку, встановленому законодавством України 

3.4. Позичальник зобов'язується: 



3.4.1. Використовувати кредит на зазначені у Договорі цілі, а також повернути суму кредиту, і сплатити 

плату за кредит й інші грошові платежі на рахунок Банку в порядку, строки, на умовах, передбачених Договором 

та на рахунки, вказані в Договорі або повідомлені Банком у разі їх зміни Банком у випадках, визначених 

законодавством. 

Кредит вважається повернутим в момент зарахування грошової суми в повному обсязі на зазначений у 

Договорі або повідомлений Банком у разі зміни рахунок Банку для повернення кредиту. 

3.4.2. Протягом строку дії Договору: 

 у разі оформлення забезпечення  - за вимогою Банку надавати матеріали щодо  перевірки забезпечення 

кредиту, контролю за його цільовим використанням та погашенням, а у разі передачі в забезпечення виконання 

зобов’язань за Договором транспортного засобу – не рідше одного разу на рік або за вимогою Банку допускати до 

огляду Предмета застави транспортного засобу представників Банку;  

 письмово повідомити Банк про зміну будь-яких даних щодо особи Позичальника, а саме: паспортних 

даних, фактичної адреси проживання, адреси для листування, даних щодо місця реєстрації, номеру робочого, 

домашнього телефону, місця роботи; та повідомити Банк про виникнення будь-яких інших обставин, які можуть 

вплинути на виконання Позичальником зобов’язань за Договором, в триденний строк з моменту виникнення таких 

змін і в цей же строк надати до Банку відповідні документи, що підтверджують такі зміни;  

 допускати співробітників Банку для проведення перевірок з питань цільового використання кредиту, а у 

разі несвоєчасних виплат за Договором - з питань фінансового стану Позичальника, аналізу його 

платоспроможності; 

 не передавати без попередньої письмової згоди Банку в заставу майно, що є Предметом застави, згідно 

умов Договору, що забезпечує виконання зобов’язань Позичальника за Договором, за зобов’язаннями перед 

іншими кредиторами;  

 не надавати поруки щодо забезпечення зобов’язань інших юридичних та фізичних осіб без попередньої 

письмової згоди Банку; 

 належним чином виконувати умови Договору та вимоги Банку щодо реалізації останнім своїх прав.  

3.4.3. Достроково повернути Банку всю суму кредиту та повністю сплатити плату за кредит у разі 

застосування Банком права вимоги повернення кредиту в порядку, визначеному пунктом 5 Розділу I Правил. 

3.4.4. Протягом строку дії Договору: 

а) після спливу кожного року дії Договору Позичальник протягом 3 (трьох) робочих днів  зобов'язаний 

надати Банку офіційні документи, що підтверджують отримання Позичальником доходів за останні шість місяців; 

б) у разі порушення термінів повернення кредиту та/або термінів сплати процентів та/або комісій 

Позичальник зобов`язується не пізніше першого числа місяця, наступного за тим, в якому виникло таке 

прострочення виконання зобов`язань Позичальника, надати Банку офіційні документи, що підтверджують 

отримання Позичальником доходів. 

3.4.5. Не пізніше дати укладення Договору, за яким у заставу передається майно з метою забезпечення 

виконання зобов`язань Позичальника за Договором, у разі оформлення забезпечення, застрахувати Предмет 

застави на користь Банку в узгодженій з Банком страховій компанії на строк не менше одного календарного року.  

Позичальник також зобов`язується не пізніше дати закінчення договору страхування майна – Предмету 

застави здійснювати подальше щорічне страхування Предмету застави на користь Банку в узгодженій з Банком 

страховій компанії строком не менше, ніж на один календарний рік, при цьому: 

 такий договір страхування Предмету застави має набрати чинності не пізніше дати припинення строку дії 

попереднього договору страхування Предмету застави, з метою забезпечення безперервного, протягом строку дії 

Договору, страхового захисту за договором страхування Предмету застави; 

 загальний строк страхування Предмету застави, в будь-якому випадку, повинен дорівнювати строку дії 

Договору, за яким у заставу передається майно з метою забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за цим 

Договором.  

Договір страхування Предмету застави має передбачати: 

 страхування Предмету застави від настання таких страхових ризиків: на випадок пошкодження, втрати або 

знищення майна; та  

 виплату суми страхового відшкодування в розмірі не менше суми заборгованості Позичальника за 

Договором.  

3.4.6. Не пізніше 3-х (трьох) робочих днів з дати виконання вимог п. 3.4.5. Розділу І Правил, надати Банку 

копію відповідного договору страхування (страхового полісу, сертифікату) або відповідної додаткової угоди, та 

документ, що підтверджує внесення Позичальником страхового платежу за таким договором страхування. 

3.4.7. Сплачувати платежі на користь третіх осіб в порядку та на умовах, визначених законодавством 

України, зокрема «Порядком про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», в частині оплати 

нотаріальних дій, Законом України «Про страхування» в частині оплати страхових платежів при укладенні угод 

страхування, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» в 

частині оплати послуг суб’єктів оціночної діяльності, Декретом Кабінету Міністрів «Про Державне мито» в 

частині сплати державного мита, тощо. 

3.4.8. У випадку, якщо Предметом застави є транспортний засіб і при його реєстрації Позичальник отримав 

Тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, Позичальник зобов'язаний укласти протягом 3 (трьох) 



робочих днів з моменту отримання Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, але не пізніше 3 (трьох) 

місяців з дати отримання кредиту (підписання Договору), додаткову угоду до Договору, щодо зазначення в 

Договорі реквізитів Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.  

3.4.9. У разі прийняття Банком рішення про надання Позичальнику Періоду відстрочення, Позичальник 

зобов’язаний здійснити: 

- погашення відстроченої заборгованості по процентах в порядку передбаченому в додатковій угоді до 

Договору, згідно якої надається Період відстрочення; 

- погашення відстроченої суми основного боргу у відповідності з Графіком погашення кредиту, що буде 

невід’ємною частиною Додаткової угоди, якою надається Період відстрочення.  

3.4.10. Належним чином виконувати всі інші свої зобов’язання, що обумовлені положеннями Договору та 

договорів забезпечення, а також законодавством України. 

3.4.11. За вимогою Банку надавати в строк не більш ніж 3 (три) календарні дні в повному обсязі 

достовірну інформацію, необхідну для проведення ідентифікації та вивчення Позичальника, уточнення інформації 

щодо ідентифікації та вивчення Позичальника, з'ясування особи Позичальника, суті діяльності та фінансового 

стану. 

Надання інформації з метою вивчення Позичальника та/або уточнення інформації про нього, може 

здійснюватись через систему UKRSIB online у порядку, визначеному Правилами. 

3.4.12. Протягом 10 робочих днів повідомити Банку про зміну власного статусу податкового резидентства 

для цілей Загального стандарту звітності CRS та/або їх статусу для цілей Угоди FATCA. 

3.4.13. У разі отримання Позичальником статусу внутрішньо переміщеної особи (далі- ВПО) не пізніше 

наступного робочого дня з дати отримання цього статусу повідомити про це Банк, зателефонувавши до Контакт-

Центру Банку  з подальшим наданням документів, що підтверджують отримання Позичальником статусу ВПО. 

 

 

4. Відповідальність Сторін 
4.1. За порушення Позичальником термінів погашення будь-яких своїх грошових зобов'язань, 

передбачених Договором, зокрема, термінів повернення кредиту (всієї суми або його частини) та/або термінів 

сплати процентів та/або комісій, Банк має право вимагати від Позичальника додатково сплатити Банку пеню в 

наступних розмірах, а саме: 

- в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, якщо сума такої заборгованості 

виражена у гривні; 

- в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу в іноземній валюті, якщо сума 

такої заборгованості виражена в іноземній валюті. Розрахована таким чином сума пені перераховується в 

національну валюту України  за  офіційним курсом гривні до валюти заборгованості, установленим НБУ станом на 

дату нарахування такої пені. 

Встановлена цим пунктом пеня нараховується за кожен день прострочення, включаючи день погашення 

заборгованості, і розраховується за методом ”факт/365”, але в будь-якому випадку такий розмір пені або сукупна 

сума неустойки (пеня та/або штраф) не може перевищувати розмір, встановлений чинним законодавством України 

на момент її нарахування. 

При цьому Банк може використати таке право на застосування пені, починаючи з 32 (тридцять другого) 

календарного дня від дати порушення Позичальником терміну виконання свого грошового зобов'язання, 

передбаченого Договором, крім випадків, коли Кредитний договір, ці Правила не обумовлює право Банку на 

застосування пені спливом 32-ох календарних днів . 

Позичальник повинен сплатити  пеню за Договором за першою вимогою Банку. 

4.2.  Позичальник, який використовує наданий Банком кредит за не цільовим призначенням, сплачує 

Банку штраф у розмірі 5 процентів від суми не цільового використання. Такий штраф підлягає сплаті у гривнях за 

курсом НБУ на день здійснення платежу, але в будь-якому випадку такий розмір штрафу або сукупна сума 

неустойки (пеня та/або штраф) не може перевищувати розмір, встановлений чинним законодавством України на 

момент його/її нарахування. 

4.3.  Відповідно до вимог законодавства України, зокрема, ст. 611 Цивільного кодексу України 

Позичальник, який порушив будь-яке із своїх зобов`язань, що передбачені пунктом 3.4.2. Розділу І  Правил, 

зобов’язаний сплатити Банку неустойку за таке порушення у розмірі 500 (п`ятсот) гривень, якщо Договором не 

передбачене інше, але в будь-якому випадку сукупна сума неустойки (пеня та/або штраф) не може перевищувати 

розмір, встановлений чинним законодавством України на момент її нарахування. 

4.4.  За порушення передбачених Договором умов надання кредиту Банк несе відповідальність згідно з 

законодавством України та Договором. 

4.5. Банк не несе відповідальність за своєчасність та доставку інформаційних повідомлень. Доставка 

інформаційних повідомлень не є гарантованою і може бути не здійснена або здійснена із затримкою, зокрема на 

період обслуговування транспортної мережі операторів, або у випадках її збоїв, або якщо абонент знаходиться поза 

зоною дії мереж тощо. 

5. Порядок зміни строку повернення кредиту за вимогою Банку 

5.1. У випадку настання будь-якої з подій, вказаних у пункті 3.1.2. Розділу I Правил, Банк має право: 

5.1.1 відмовити Позичальнику в наданні траншу/кредиту; та/або  



5.1.2. визнати термін повернення кредиту таким, що настав, та вимагати від Позичальника повернення 

всієї суми кредиту та повної сплати плати за кредит, змінивши при цьому терміни повернення кредиту та плати за 

кредит в сторону зменшення.  

5.2. У разі застосування Банком права, передбаченого пунктом 5.1.2. Розділу І Правил, порядок 

повернення всієї суми кредиту та дострокової сплати плати за кредит є наступним, а саме: 

 Банк повідомляє Позичальника про встановлення нового терміну повернення всієї суми кредиту та сплати 

плати за користування таким кредитом за Договором шляхом направлення відповідної письмової вимоги поштою 

(рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або кур’єром за адресою Позичальника;  

 терміни повернення кредиту та сплати плати за кредит вважаються такими, що настали, а кредит і плата за 

кредит – обов’язковими до повернення і сплати в повному обсязі Банку на 32-ий календарний день (а для кредитів, 

забезпечених іпотекою  - на 61-ий календарний день) з дати одержання Позичальником повідомлення Банку про 

дострокове повернення кредиту, за умови, що: 

а) Банк направив за адресою Позичальника повідомлення про порушення зобов`язань Позичальника за 

Договором та про повернення кредиту і плати за кредит, а  

б) Позичальник не усунув зазначених Банком порушень зобов`язань Позичальника за Договором протягом 

31 (тридцяти одного) календарного дня (а для кредитів, забезпечених іпотекою - протягом 60-ти (шестидесяти) 

календарних днів)  з дати одержання Позичальником вищевказаного повідомлення Банку; 

 у випадку неотримання Позичальником вищевказаного повідомлення Банку внаслідок зміни 

Позичальником адреси (без попереднього про це письмового повідомлення Банку) або з інших підстав - терміни 

повернення кредиту та сплати плати за кредит вважаються такими, що настали, а кредит і плата за кредит – 

обов’язковими до повернення і сплати в повному обсязі Банку на 41-ий календарний день   (а для кредитів, 

забезпечених іпотекою  - на 71-ий календарний день) з дати відправлення Банком Позичальнику повідомлення про 

повернення кредиту та плати за кредит; 

 не пізніше встановленої на підставі цього пункту Правил дати повернення кредиту та сплати плати за 

кредит Позичальник зобов`язується виконати в повному обсязі й інші власні грошові зобов`язання, передбачені 

Договором; 

 в разі порушення Позичальником нового терміну повернення всієї наданої ним суми кредиту та/або сплати 

плати за кредит за Договором, вважається, що такий Позичальник користується кредитом понад строк, 

встановлений Договором з наступного операційного дня Банку. У разі якщо термін повернення всієї наданої ним 

суми кредиту та/або сплати плати за кредит припадає на вихідний, святковий або неробочий день, терміном 

повернення всієї наданої ним суми кредиту та/або сплати плати за кредит вважається перший робочий день, що 

слідує за таким вихідним, святковим або неробочим днем. 

6. Гарантії Сторін 
6.1. Підписанням Договору Банк підтверджує: 

- що має всі необхідні ліцензії і дозволи НБУ, необхідні для видачі та обслуговування кредиту за 

Договором; 

- що Договір підписаний з боку Банку уповноваженою на те особою і підписання Договору не є 

перевищенням її повноважень. 

6.2. Підписанням Договору Позичальник підтверджує:  

- що він володіє всіма необхідними документами, що необхідні для укладення Договору, та має здатність 

виконувати його умови; 

- що він не обмежений в дієздатності, а при укладенні Договору не вимагається згоди будь-якої третьої 

особи; 

- що Договір не суперечить будь-яким договірним обмеженням, що є обов'язковими для Позичальника; 

- що на день підписання Договору відсутні будь-які перешкоди для його виконання, та будь-які судові 

розслідування (спори), розслідування з боку державних контролюючих органів, що можуть істотно та/або 

негативно вплинути на фінансовий стан та кредитоспроможність Позичальника;  

- що надані Позичальником у Банк документи для розгляду питання про кредитування та інші документи, 

пов'язані з обслуговуванням кредиту, не містять будь-яких недостовірних відомостей, складені та/або отримані в 

порядку, передбаченому чинним законодавством України, на дату надання кредиту є чинними та достовірними; 

- що предмет застави належить Позичальнику на праві власності та не відчужений і не обтяжений жодним 

чином, зокрема не є об’єктом речових прав будь-якої третьої особи, не переданий у найм (оренду, лізинг, позичку) 

у довічну власність (в управління) або до статутного фонду, не знаходиться у податковій заставі, не підлягає 

притриманню, не внесений у спільну діяльність, на нього не накладений арешт або заборона відчуження, він не є 

предметом спору, права жодної третьої особи не забезпечені Предметом застави.  

- що він розуміє та вважає справедливими щодо себе всі умови Договору, свої права та обов’язки за 

Договором і погоджується з ними;  

- що при отриманні кредиту в іноземній валюті, Позичальник усвідомлює можливість виникнення курсових 

різниць (коливань) валюти кредиту при отриманні кредитних коштів та їх використанні за цільовим призначенням 

згідно умов Договору, внаслідок чого може виникнути потреба у доплаті ним за рахунок власних коштів повної 

вартості продукції (товару/робіт/послуг), яку він придбаває за рахунок кредитних коштів Банку або змінитися 

розмір платежу та заборгованості за кредитом у перерахунку в національну валюту і погоджується з цим. 



6.3. Сторони домовилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація, що стосуються даного 

Договору, за винятком тексту цих Правил, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без 

попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством 

України, Договором та цими Правилами. Дані Правила є загальнодоступними і не містять будь-якої 

конфіденційної інформації чи банківської таємниці. 

7. Звернення стягнення  
7.1. У випадку, якщо згідно умов Договору, в заставу передано транспортний засіб, звернення 

стягнення на Предмет застави здійснюється Банком: 

- у випадках невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов'язань за Договором; та/або 

- у випадку настання будь-якої із обставин, передбачених п. 3.1.2. Розділу I цих Правил ; та/або 

7.2. Звернення стягнення на Предмет застави - транспортний засіб здійснюється: 

- або на підставі рішення суду; 

- або шляхом застосування позасудових засобів звернення стягнення. 

При цьому Банк самостійно, на власний розсуд, встановлює черговість звернення стягнення на Предмет 

застави та/або на будь-яке інше майно і кошти Позичальника, на які може бути звернене стягнення в порядку, 

встановленому законодавством України, або приймає рішення стягнути суму заборгованості на загальних 

підставах незалежно від наявності Предмету застави. 

7.3. Звернення стягнення на Предмет застави - транспортний засіб можливе в позасудовому порядку. 

У разі застосування позасудових засобів звернення стягнення у випадках, зазначених в п.7.1. Розділу І цих 

Правил, Банк надсилає Позичальнику повідомлення відповідно до Закону України «Про забезпечення вимог 

кредиторів та реєстрацію обтяжень». 

7.4. У разі невиконання Позичальником вимог, зазначених в повідомлені, про яке йдеться в п.7.3. 

Розділу І цих Правил, Банк здійснює звернення стягнення у порядку, передбаченому Законом України «Про 

забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». 

7.5. При зверненні стягнення в позасудовому порядку, Банк має право на власний розсуд обрати один 

із таких позасудових способів звернення стягнення на Предмет застави - транспортний засіб: 

- передача Предмету застави - транспортного засобу у власність Банку в рахунок виконання забезпеченого 

заставою зобов'язання в порядку, встановленому Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та 

реєстрацію обтяжень»; 

- продаж Банком Предмету застави - транспортного засобу шляхом укладення договору купівлі-продажу з 

іншою особою-покупцем або на публічних торгах, в порядку, встановленому Законом України «Про забезпечення 

вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». 

В разі обрання Банком такого способу звернення стягнення на Предмет застави як продаж предмету застави 

шляхом укладення договору купівля-продажу Предмету застави, якщо протягом 30 днів з моменту реєстрації в 

державному реєстрі обтяжень відомостей про звернення стягнення на Предмет застави, Позичальник не усунув 

порушення умов Договору, які були зазначені в повідомленні Банку, Позичальник зобов’язаний в строк, вказаний у 

відповідній вимозі Банку, передати Банку предмет застави. 

7.6. Звернення стягнення за рішенням суду здійснюється відповідно до законодавства України. 

7.7. Позичальник, у будь-який час, до реалізації Предмету застави - транспортного засобу має право 

припинити звернення на нього стягнення виконанням порушених зобов'язань передбачених Договором. 

7.8. Звернення стягнення на інші Предмети застави здійснюється в порядку передбаченому законодавством 

України та відповідними договорами забезпечення. 

 8. Договірне списання  
8.1. Позичальник, для погашення своїх грошових зобов’язань, які виникають з Договору, доручає Банку 

здійснювати договірне списання коштів на користь Банку в порядку, у строки та у сумах, що визначені у Договорі, 

зі своїх поточних рахунків в національній/іноземній валюті, відкритих в Банку, а саме, з рахунку/рахунків, 

зазначених в Договорі – для погашення строкової та простроченої заборгованості за Договором та з будь-яких 

інших рахунків Позичальника в Банку, в тому числі з тих, що будуть відкриті в Банку в майбутньому, - для 

погашення простроченої заборгованості за Договором. 

Позичальник надає згоду Банку на виконання кожної платіжної операції з договірного списання:  як на 

виконання окремої платіжної операції, так і платіжних операцій пов’язаних між собою спільними ознаками. 

Беззаперечною ознакою надання Банку згоди Позичальника на здійснення договірного списання є факт укладання 

Договору з Банком. Підпис Позичальника, який засвідчує укладання Договору, є підставою для проведення 

платіжної операції з договірного списання. Сторони домовились, що згода Позичальника на здійснення 

договірного списання не обмежує Банк у точній сумі кожної платіжної операції або у максимальній сумі всіх 

платіжних операцій, але така згода обмежується зобов’язаннями Позичальника за цим Договором та/або іншими 

договорами з Банком. 

У разі здійснення Банком права договірного списання, платіжні інструкції Банку щодо договірного списання 

мають пріоритет до виконання по відношенню до платіжних інструкцій Позичальника. Відкликання згоди на 

виконання платіжної операції (пов’язаних платіжних операції) по здійсненню договірного списання не звільняє 

Позичальника від виконання своїх договірних зобов’язань.  

8.2. Позичальник доручає Банку здійснювати на користь Банку договірне списання коштів Позичальника:  

  - у сумі та валюті фактичної заборгованості Позичальника за Договором,  



  - у сумі коштів у іншій валюті, еквівалентній сумі коштів у валюті фактичної заборгованості Позичальника 

за Договором і витрат Банку (комісій, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування тощо), які пов’язані з 

купівлею/продажем/обміном (конвертацією) валюти на Міжбанківському валютному ринку України (далі – МВРУ) 

та/або її обміном на Міжнародному валютному ринку (далі – МВР). Списання коштів здійснюється за комерційним 

курсом, встановленим Банком для цього типу операцій. На здійснення Банком таких дій Позичальник надав згоду 

шляхом підписання Договору. Комерційний курс встановлюється відповідним розпорядженням по Банку.  

8.3.  У випадку, якщо валюта коштів, списаних Банком з будь-якого рахунку Позичальника, відкритого в 

Банку, не співпадає з валютою фактичної заборгованості Позичальника за Договором, для погашення такої 

заборгованості Позичальник доручає Банку здійснювати від імені та за рахунок Позичальника 

купівлю/продаж/обмін іноземної валюти на МВРУ та/або її обмін на МВР у сумі, необхідній для погашення 

такої заборгованості Позичальника, за комерційним курсом Банку, що встановлений для цього типу операцій, з 

обов`язковим зарахуванням купленої/обміняної валюти або коштів, одержаних від продажу валюти, на поточний 

рахунок Позичальника за відповідною валютою, та сплатити, в разі необхідності, від імені та за рахунок 

Позичальника збір до Пенсійного фонду України в розмірі, встановленому діючим законодавством. 

8.4. Договірне списання коштів для погашення простроченої заборгованості за Договором здійснюється з 

дати прострочення виконання будь-якого грошового зобов`язання за Договором.  

8.5. Договірне списання коштів для погашення строкової заборгованості, здійснюється одночасно з 

початком останнього операційного дня строку для погашення строкових зобов’язань, передбаченого Договором. 

При цьому, таке договірне списання не здійснюється в перший робочий день місяця, а заборгованість 

Позичальника, строк сплати якої припадає на перший робочий день місяця, буде списана наступного робочого дня 

як строкова. 

При цьому, у разі, коли останній день строку для погашення заборгованості за основною сумою кредиту, 

настає раніше останнього дня, встановленого для сплати строкових процентів, договірне списання строкових 

процентів здійснюється в день погашення основного боргу з урахуванням черговості погашення заборгованостей, 

встановленої Договором. 

8.6. У разі самостійного погашення Позичальником заборгованості за кредитом після здійснення Банком 

договірного списання коштів з рахунків Позичальника, кошти останнього спрямовуються на погашення основної 

заборгованості, що залишилась за Договором. 

8.7. Договірне списання виконується Банком. Банк здійснює договірне списання протягом відповідного 

операційного дня Банку, розклад та тривалість якого для певного виду платіжних операцій встановлюються 

Банком у внутрішніх документах Банку.. Банк не здійснює договірне списання з поточних рахунків Позичальника в 

перший робочий день кожного місяця. 

8.8. Банк, здійснюючи договірне списання коштів з рахунків Позичальника оформляє платіжну інструкцію, у 

реквізиті “Призначення платежу” якого зазначає інформацію про платіж, номер та дату договору, за яким 

передбачено можливість договірного списання. 
8.9. Позичальник надає Банку право та доручає списувати суму помилкового переказу коштів, внаслідок 

помилкової платіжної операції або неналежної платіжної операції  з будь-якого рахунка Позичальника, відкритого 

в Банку, в тому числі того, що буде відкритий в Банку в майбутньому та надає згоду на виконання таких платіжних 

операцій шляхом підписання Договору.  

8.10. Банк здійснює договірне списання коштів з рахунків Позичальника та їх перерахування на користь 

Банку, з урахуванням вимог діючого законодавства щодо платіжних послуг та безготівкових розрахунків в 

національній/іноземній валюті та переказу коштів в Україні. 

9. Інші умови 
9.1. Банк самостійно веде облік і здійснює розрахунки заборгованості Позичальника відповідно до 

вимог законодавства України та умов Договору. У разі наявності спору між Сторонами, в якості письмових доказів 

невиконання зобов'язань Позичальником, що мають пріоритетне значення, приймаються виписки про стан 

рахунків, первинні документи (платіжні інструкції Позичальника), дані балансу, надані Банком тощо, якщо 

Позичальник не доведе недійсність наданих Банком документів або не надасть інших доказів виконання своїх 

зобов'язань за Договором. 

9.2. Сторони домовились про наступний порядок підписання Договору: 

- при підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін можуть використовуватися на розсуд 

Сторони як власноручний підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони, так і факсимільне відтворення 

підпису, при цьому в розділі Договору «Адреси, реквізити та підписи Сторін» використовується лише 

власноручний підпис (якщо Сторони попередньо не домовились про інше в порядку передбаченому 

законодавством), який у випадку використання факсимільного відтворення підпису на інших сторінках Договору 

вважається зразком аналога власноручного підпису. При цьому, особа, яка здійснила власноручний підпис повинна 

співпадати з особою, підпис якої відтворюється. Для підписання Додаткових угод до Договору використовується 

лише власноручний підпис; 

- після укладення Кредитного договору/Додаткової угоди до Кредитного договору, кожна із Сторін 

зобов`язується завізувати кожну сторінку аркушу, на якій викладено умови Кредитного договору/Додаткової угоди 

до Кредитного договору, шляхом підписання кожної сторінки уповноваженим представником відповідної 

Сторони. При цьому, допускається здійснення такого візування Стороною лише на аркушах екземпляру 

Кредитного договору/Додаткової угоди до Кредитного договору, який передається іншій Стороні, а також 



допускається не візування аркушу, на якому вже є підпис Сторони. Візуванню також підлягають усі додатки до 

Кредитного договору, за виключенням цих Правил та тарифів Банку, які не візуються та не підписуються 

Сторонами. Вимоги цього пункту Правил щодо візування Кредитних договорів/Додаткових угод до Кредитних 

договорів та додатків до них не застосовуються, якщо вони укладаються Сторонами в електронному вигляді. 

9.3. Кредитним договором та/або  окремою домовленістю Сторін можуть бути змінені або скасовані будь-які 

умови цих Правил, а також введені інші умови. За наявності протиріччя між умовами Кредитного договору та 

Правил, Правила мають нижчий пріоритет. 

9.4. Реструктуризація кредитної заборгованості  Позичальників може бути проведена за публічною офертою 

Банку, умови якої  оприлюднюються Банком шляхом  опублікування публічної оферти в газеті „Урядовий кур’єр” 

(чи в іншому офіційному виданні) або розміщення на офіційному сайті Банку  https://ukrsibbank.com. або на 

інформаційних дошках у відділеннях Банку.  В такому випадку в публічній оферті Банку оприлюднюються умови 

реструктуризації кредитної заборгованості, а також порядок  акцептування оферти Банка Позичальником. 

9.5. Уклавши Договір, Позичальник надає Банку свою згоду та право збирати (в тому числі шляхом 

фотографування Позичальника), зберігати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію (дані про 

Позичальника, відомі Банку та/або третім особам, в тому числі отримані шляхом фотографування Позичальника, у 

зв’язку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю та/або 

персональні дані Позичальника): 

- яка відповідно до законодавства входить до складу кредитної історії (у тому числі інформації, що 

міститься у державних реєстрах та інших базах даних публічного використання) – до/від/через бюро кредитних 

історій, які створені та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України, у порядку, визначеному 

Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Інформація про назву та адресу бюро 

кредитних історій, до яких АТ «УКРСИББАНК» буде передавати інформацію для формування кредитних історій, 

опублікована в газеті «Голос України», а також на офіційному сайті Банку https://ukrsibbank.com. Сторони також 

домовилися, що Позичальник згоден з тим, що Банк має право надати необхідну інформацію щодо формування 

кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функцій або надання послуг 

Банку в обсязі, який буде визначено Банком самостійно з урахуванням вимог законодавства України; 

- необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Кредитний реєстр Національного банку 

України;  

- необхідну при внесенні інформації про боржника до реєстрів обтяжень при укладенні договорів 

забезпечення виконання зобов’язань за Договором; 

- необхідну для укладання та/або виконання договорів страхування – до/від/через страхових(-і) компаній(-

ї); 

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги, та/або переведення боргу за даним 

Договором, та/або укладення інших цивільно-правових угод відповідно до законодавства – до відповідних 

фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору; 

- необхідну Міністерству соціальної політики України та/або органам Пенсійного фонду України, в рамках 

укладених між Банком та органами Пенсійного фонду України договорами в рамках постанови КМУ №1596 від 

30.08.1999 з усіма змінами та доповненнями.  

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку, 

включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведення 

заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Позичальника, проведення акцій, та/або розіграшів, та/або 

програм лояльності, що здійснюються, в тому числі у співробітництві з міжнародними платіжними системами 

"MasterCard" та/або "Visa" до їх платіжних організацій, материнських компаній та їх афілійованих осіб, та/або 

Провайдерам, тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за умови, 

що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на 

підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів, та/або спрямовані на виконання умов Договору 

та/або договорів, за якими надається забезпечення виконання зобов’язань за Договором; 

-  необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства України та/або внутрішніх положень 

Банку та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності для виконання санкційних та/або інших заходів у 

сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами США (OFAC), 

вимог Закону США "Щодо оподаткування іноземних рахунків" (FATCA), Багатосторонньої угоди CRS, тощо.  

- необхідну Банку для надання платіжних послуг; 
Діючи в якості абонента відповідно до законодавства, що регулює відносини у сфері використання 

національної системи електронної дистанційної ідентифікації (Система BankID НБУ), Банк 

повідомляє, що також: 

 - здійснює оброблення персональних даних Позичальника  з метою  належного функціонування 

Системи BankID НБУ. Для цієї мети Банк має право в тому числі поширювати, передавати 

персональні дані Позичальника Національному Банку України (з метою вирішення спорів між Банком 

та іншими абонентами Системи BankID НБУ та користувачом (Позичальником) Системи BankID НБУ 

для завершення розрахунків за надані послуги Позичальнику) та особам, які є абонентами Системи 

BankID НБУ, що надають послуги Позичальнику використовуючи Систему BankID НБУ. 

https://ukrsibbank.com/
https://ukrsibbank.com/


 - надає відомості про наявність банківського рахунку Позичальника особам, які є абонентами 

Системи BankID НБУ, що надають послуги Позичальнику використовуючи Систему BankID НБУ. 

 З метою отримання Позичальником послуг Банку та захисту його інтересів від шахрайських дій з боку 

третіх осіб, Позичальник надає та підтверджує свою згоду та право Банку, операторам мобільного зв`язку, 

учасникам ринку фінансових послуг, що уклали договір з ЄМА про приєдання до спільного використання ЕМА 

AFH та ЄМА (в тому числі користувачам ЕМА Anti Fraud Hub) здійснювати обробку персональних даних (будь-

яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, 

поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення персональних даних), включаючи персональний 

безпечний номер мобільного телефону, інформацію про заміну(статус) та наявність переадресації SIM-картки 

персонального безпечного номеру мобільного телефону, та проведення процедури верифікації статусу SIM-картки 

та надавати іншу необхідну інформацію про отримання Позичальником телекомунікаційних, банківських, 

фінансових та супровідних послуг, використовуючи, але не обмежуючись, ЕМА Anti Fraud Hub. 

Позичальник надає дозвіл Банку, при виконанні Банком обов’язків, встановлених законодавством по управлінню 

операційними ризиками та ризиками безпеки, надавати іншим надавачам платіжних послуг та Національному 

Банку України, інформацію що містить банківську таємницю, комерційну таємницю, таємницю надавача 

платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу, в тому числі необхідну іншим надавачам платіжних 

послуг для належної ідентифікації суб’єктів помилкових, неналежних платіжних операцій, вжиття заходів із 

запобігання або припинення таких платіжних операцій -в обсязі, встановленому правилами відповідної платіжної 

системи та необхідному для належного врегулювання ситуації з відповідними помилковими та неналежними 

платіжними операціями та управління операційними ризиками та ризиками безпеки.  

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Позичальника можливі тільки на зазначені у 

цьому пункті цілі та тільки особам, яким надано необхідні повноваження на отримання відповідної інформації 

згідно з нормами законодавства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або 

відповідних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санкційних та/або інших заходів у 

сфері фінансового моніторингу. 

Позичальник надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом каналами зв'язку, що 

використовуються Банком для передачі такої інформації  і є захищеними. 

 Банк має право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної історії іншим особам, яким ця 

інформація необхідна для виконання своїх функцій або надання послуг Банку в обсязі, який буде визначено 

Банком самостійно з урахуванням вимог законодавства України.  

 Банк має право інформувати Позичальника про стан обслуговування заборгованості за кредитом, строки 

здійснення чергових платежів, надавати Позичальнику іншу інформацію, в тому числі конфіденційну або таку, що 

містить банківську таємницю щодо Позичальника, шляхом надсилання інформаційних повідомлень на 

телефонний номер та/або e-mail Позичальника, наданий останнім до Банку, та/або через систему дистанційного 

обслуговування UKRSIB online, у якій Позичальник є зареєстрованим користувачем, та/або іншим шляхом, з 

урахуванням вимог законодавства та/або умов укладеного Договору. 

Своїм підписом під Договором Позичальник засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом 

використання інформації, що зазначений у цьому пункті, а також що він належним чином повідомлений про 

можливість включення персональних даних Позичальника, що стали або стануть відомі Банку у ході виконання 

Договору, в тому числі шляхом фотографування Позичальника, до будь-якої бази персональних даних АТ 

«УКРСИББАНК» або до бази персональних даних третіх осіб, зазначених у цьому Договорі. Укладання Договору 

здійснюється тільки у разі та за умови отримання Банком згоди від Позичальника на його фотографування та 

обробку персональних даних Позичальника, отриманих шляхом фотографування, на зазначені у цьому пункті 

Правил цілі. При цьому Сторони погодили, що Позичальник не матиме до Банку жодних претензій в разі вчинення 

останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті. 

Для припинення або попередження можливого шахрайства Позичальник доручає Банку без будь-яких 

обмежень повідомляти членам платіжної системи, ЄМА (в тому числі операторам мобільного зв`язку, учасникам 

ринку фінансових послуг, що уклали договір з ЄМА про приєднання до спільного використання ЕМА AFH) про 

будь-які незаконні або непогоджені з Банком дії, в тому числі дії з використанням картки. 

9.6. Банк інформує Позичальника, про те що Банк входить до складу групи BNP Paribas Group (Франція), а 

Позичальник усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка інформація отримана Банком стосовно Позичальника може 

використовуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція).  

9.7. Позичальник, уклавши Договір, надає Банку згоду/право:  

 передавати права та обов’язки Банку за Договором третій особі без отримання на це додаткової згоди 

Позичальника; 

 вилучати у Позичальника продукцію (придбану Позичальником за рахунок кредитних коштів, отриманих 

від Банку) без отримання на це додаткової згоди Позичальника та відповідного судового рішення в разі 

пред`явлення Банком у позасудовому порядку або в порядку досудового провадження вимог щодо виконання 

зобов`язань Позичальника за Договором;  

 звертатись за інформацією щодо фінансового становища Позичальника до третіх осіб, які пов’язані з 

Позичальником сімейними, особистими, діловими, професійними або іншими відносинами.  



9.8. Підписанням Договору Позичальник підтверджує, що на дату укладення Договору є клієнтом Банку і 

ознайомлений з усіма Тарифами по розрахунково – касовому обслуговуванню та Тарифами Банку, що викладені у 

відповідному додатку до Договору, а також що він отримав екземпляри всіх додатків до Договору.  

9.9. Банк підтверджує, що має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних 

підставах, передбачених законодавством України.  

9.10. Листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом направлення або надання однією 

Стороною відповідних повідомлень (рекомендованих листів) іншій Стороні на її адресу, що визначена як адреса 

для листування у розділі Договору «Адреси, реквізити та підписи Сторін» або за іншою адресою, про яку Сторона 

письмово повідомила іншій Стороні при зміні адреси, якщо інше не витікає з умов Договору або інших умов 

Правил. Підтвердженням факту відправлення повідомлення (рекомендованого листа) є поштова квитанція або 

інший поштовий документ, що підтверджує факт відправки або вручення або отримання повідомлення. Сторони 

погодили, що адреса Банку для листування, зазначена в Договорі, вважається місцем виконання Сторонами своїх 

зобов’язань за Договором. 

9.11. Строк дії Договору встановлюється з дати його укладення (дати підписання Договору Сторонами), 

а в частині обслуговування в системі UKRSIB online – з моменту відповідного підключення до системи UKRSIB 

online в порядку, визначеному Договором, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором, якщо 

інше не передбачено Договором. 

9.12. Спірні питання за Договором розглядаються відповідно до чинного законодавства України, умов 

Договору та цих Правил.  

9.13. Договір складається у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із 

Сторін.  

Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід`ємною частиною.  

9.14. Сторони домовились про встановлення договірного строку позовної давності 5 (п’ять) років. 

 

 

РОЗДІЛ II. 

Спеціальні умови для Договорів типу Б 
   Положення, умови, права та обов’язки тощо, що викладені в Розділі ІІ цих Правил, поширюються лише на 

Позичальників, що  уклали з Банком Договір типу Б. 

1. Загальні умови кредитування за Договорами типу Б 

1.1. Спосіб видачі кредиту зазначається в Кредитному договорі. 

1.2. В Кредитному договорі зазначається термін, в який буде наданий кредит. Після спливу зазначеного 

терміну, кредит не надається.   

1.3. Плата за кредит. 

1.3.1. В Кредитному договорі зазначається розмір річної процентної ставки. Сума до сплати по процентам 

розподіляється та включається в суму ануїтетного платежу. Розмір ануїтетного платежу зазначається в Кредитному 

договорі та/або в Графіку погашення кредиту, що наводиться у Кредитному договорі. У випадку, якщо кредит 

надається у період, починаючи з 26-го  по останній календарний день місяця включно, розмір першого ануїтетного 

платежу може відрізнятись від розміру наступних платежів. Розмір останнього ануїтетного платежу також може 

відрізнятись від розміру попередніх платежів з причин, зазначених у главі 1 Розділу І цих Правил. Порядок 

нарахування процентів здійснюється відповідно до п. 1.3.3. глави 1 Розділу I цих Правил. 

1.4. За Кредитним договором Позичальник сплачує комісії. Назва комісій, розмір, тощо зазначаються в 

Кредитному договорі. 

1.5. Нараховані комісії включаються до ануїтетних платежів та суми повного дострокового погашення 

кредиту відповідно, якщо інше не зазначено в Кредитному договорі.  

2. Спеціальні права та обов’язки Сторін за Договорами типу Б 

2.1. Банк має право: 

2.1.1. Вимагати повернення та отримання повернених кредитних коштів від Продавця товару у випадку 

повернення товару Позичальником. 

2.1.2. Банк звільняється від обов’язку надати кредит при настанні будь-якого з випадків: 

- якщо закінчився термін зазначений в Кредитному договорі та/або 

- якщо за будь-яких причин, не залежних від Банку та/або Позичальника товар, не буде наданий/переданий 

Позичальнику.  

2.1.3. Відмовити Позичальнику у доступі та/або у використанні системи UKRSIB online з 

територій/країн/місць, що підпадають під санкційні або інші обмеження відповідно до Законодавства та/або 

Законодавства за принципом екстериторіальності та/або внутрішніх нормативних актів Банку шляхом блокування 

доступу та/або використання UKRSIB online та/або відмовити у виконанні платіжних операції, отриманні інших 

послуг (в тому числі інформаційних), що надаються за допомогою UKRSIB online у випадку 

ініціювання/намагання ініціювання таких операції або намагання отримання таких послуг. 

 

2.2. Позичальник має право: 

2.2.1. Звернутися до Банку з письмовим клопотанням  (що подається за формою, прийнятною для Банку, про 

яку Позичальник може дізнатися, звернувшись до Контакт-центру Банку) про перенесення дати сплати 



аннуїтетного платежу на іншу дату, зміну графіку платежів,  відстрочення погашення заборгованості на строк не 

більше ніж 12 місяців. При цьому Банк розглядає такі письмові клопотання та приймає рішення щодо 

акцептування таких клопотань або відмови у їх акцептуванні. У випадку неотримання Позичальником протягом 

30-ти календарних днів письмової відмови від Банку, клопотання Позичальника вважається акцептованим Банком. 

У випадку відмови Банку у задоволенні відповідного клопотання Позичальника Банк направляє Позичальнику лист 

з відмовою протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідного клопотання Позичальника. З 31 першого 

календарного дня Позичальник має сплачувати платежі за Кредитним договором відповідно до письмового 

клопотання , акцептованого Банком.   

Умови пункту 2.2 1. застосовуються лише до кредитів, які не забезпечені порукою або за якими не укладено 

договори застави з третіми особами. 

2.2.2. Звернутися до Контакт-центру  Банку за телефоном з клопотанням про перенесення дати оплати 

ануїтетного платежу (без зміни загального строку кредитування за Договором). Нова дата оплати ануїтетного 

платежу не може бути пізніше 25-го числа місяця (при цьому дата сплати ануїтетного платежу, що вже настала, не 

може бути перенесена). Банк розглядає клопотання Позичальника та приймає рішення щодо можливості його 

акцептування. У випадку акцептування Банком такого клопотання, Банк повідомляє про це Позичальника за 

телефоном.  

Умови пункту 2.2.2. застосовуються лише до кредитів, які не забезпечені порукою, та за якими не укладено 

договори застави з третіми особами. 

  2.3. Позичальник зобов’язується:  

2.3.1. У разі прийняття Банком рішення про надання Позичальнику відстрочення погашення заборгованості, 

або перенесення дати оплати ануїтетних платежів  Позичальник зобов’язаний здійснювати погашення 

відстроченої заборгованості в порядку і в строки, визначені клопотанням Позичальника, що акцептоване Банком.  

2.3.2.У випадку відмови від кредиту протягом строку, передбаченого законодавством України для відмови, 

повернути кредитні кошти Банку та сплатити  проценти за кредит за період з моменту одержання коштів до 

моменту їх повернення у строк, що не перевищує 7 (семи) календарних днів з дати подання до Банку письмового 

повідомлення про відмову від кредиту. 

3. Дострокове погашення кредиту за ініціативою Позичальника за Договорами 

типу Б  
3.1. Достроковим повним погашенням кредиту вважається повернення Позичальником суми кредиту, плати 

за кредит відповідно до Кредитного договору та Правил, в повному обсязі до настання кінцевого терміну 

погашення за Кредитним договором. 

3.1.1. Сума повного погашення кредиту в такому разі складається з неповерненої суми кредиту на момент 

повного погашення, нарахованих процентів та комісій. 

З метою з’ясування суми заборгованості по кредиту при повному достроковому погашенні Позичальник 

зобов’язаний зателефонувати в Контакт-центр Банку та дізнатись точну суму, достатню для погашення всієї 

заборгованості. Телефон Контакт-центру Банку вказується в Кредитному договорі. 

3.2. Достроковим частковим погашенням кредиту вважається внесення коштів протягом місяця до дати 

сплати чергового ануїтетного платежу, в розмірі, що перевищує черговий ануїтетний платіж.  

3.2.1. Сума грошових коштів, що перевищує черговий ануїтетний платіж, зараховується Банком в рахунок 

погашення заборгованості Позичальника за кредитом шляхом коригування останнього ануїтетного платежу. 

Зменшення розміру зобов’язань Позичальника здійснюється в дату сплати ануїтетного платежу.  Розмір наступних 

ануїтетних платежів при цьому не змінюється. 

Здійснення дострокового часткового погашення кредиту, не звільняє Позичальника від сплати наступного 

ануїтетного платежу в дату сплати ануїтетного платежу відповідно до Кредитного договору.   

4. Особливості кредитування в пунктах продажу товарів шляхом придбання 

товарів (послуг) за рахунок кредитних коштів за Договорами типу Б 

4.1. У разі укладання Кредитного договору  з метою оплати товарів, що придбаються за рахунок кредитних 

коштів, Позичальник доручає Банку здійснити видачу кредитних коштів шляхом перерахування коштів Банком з 

позичкового рахунку Позичальника (за рахунок кредитних коштів, наданих відповідно до умов Кредитного 

договору) , на рахунок Отримувача. Реквізити Отримувача зазначаються  в Кредитному договорі. 

4.2. Якщо в межах вказаного в Кредитному договорі терміну товар за будь-яких причин не буде 

наданий/доставлений Позичальнику, кредитні кошти також не надаються і  кредитний договір вважається 

припиненим.    

4.3. Сторони домовились, що у випадку якщо Позичальник відмовиться від товару та буде вимагати 

повернення коштів за товар, на виконання умов Кредитного договору та/або Правил та керуючись чинним 

законодавством (зокрема, про захист прав споживачів), Позичальник відступає Банку своє право вимагати від 

Продавця повернення сплачених за товар кредитних коштів та отримання таких коштів на рахунок Банку, в 

рахунок погашення заборгованості Позичальника за Кредитним договором за рахунок повернених коштів. Дане 

положення в будь-якому випадку не звільняє Позичальника від сплати процентів за період користування кредитом 

з моменту надання кредиту до моменту повернення коштів Продавцем. 

У випадку повернення Позичальником одного з декількох придбаних за рахунок кредитних коштів товарів 

(в тому числі останнього з декількох товарів, які поверталися Позичальником раніше), сума кредитних коштів, 

сплачених за товар, повертається Продавцем в якості часткового погашення кредиту Позичальника. При цьому, 



враховуючи пункт 3.2.1. Розділу II цих Правил, розмір наступного ануїтетного платежу Позичальника за 

Кредитним договором не змінюється, а  сума часткового погашення зараховується Банком на рахунок погашення 

заборгованості Позичальника за кредитом шляхом коригування останнього аннуїтетного платежу.    

Також, Сторони домовились, що у випадку, якщо Позичальник відмовиться від Договору добровільного 

страхування від нещасного випадку, фінансування якого здійснювалось за рахунок кредитних коштів Банку, та 

буде вимагати повернення коштів за страховку, на виконання умов Договору та/або Правил  та керуючись чинним 

законодавством України, Позичальник відступає Банку своє право вимагати від Страхової компанії повернення 

сплачених за страховку кредитних коштів та отримання таких коштів на рахунок Банку, для подальшого 

зарахування повернених коштів в рахунок часткового погашення заборгованості Позичальника за Договором. 

5. Особливості споживчого кредитування на придбання транспортного засобу 

за Договорами типу Б 

 5.1.Загальні умови споживчого кредитування на придбання транспортного 

засобу за Договорами типу Б  
Для цілей пункту 5.1. під «транспортним засобом» слід розуміти новий транспортний засіб, який не був в 

користуванні/експлуатації, не має актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які 

дають право на його експлуатацію. 

5.1.1. В Кредитному договорі зазначається опис транспортного засобу, що дає змогу ідентифікувати 

транспортний засіб, що придбаний за рахунок кредитних коштів, та зазначається можливість сплати страхових 

платежів (за бажанням Позичальника), пов’язаних з придбанням транспортного засобу і додаткового обладнання (у 

разі придбання додаткового обладнання), за рахунок кредитних коштів. 

5.1.2. Банк надає кредит/здійснює фінансування виключно за умови: 

- надання Позичальником достовірних документів, що підтверджують надану ним під час укладення цього 

Договору інформацію щодо особи Позичальника, його матеріального стану, кредитної історії, ділової репутації та 

ін. відповідно до переліку, визначеного в Письмовому підтвердженні Банку про можливість надання кредиту або 

іншому документі наданому Банком Позичальнику, що містить перелік необхідних документів для надання 

кредиту; 

- укладення Позичальником з «Отримувачем» договору купівлі-продажу транспортного засобу і 

додаткового обладнання (у разі придбання додаткового обладнання) та надання оригіналу цього договору, 

скріпленого печатками «Отримувача» (за необхідності), відповідно, та підписаного уповноваженими особами; 

- здійснення Позичальником за рахунок власних коштів першого платежу на користь «Отримувача 1» за 

відповідними договорами та надання до Банку квитанції чи іншого платіжного документа, що підтверджує такі 

платежі;  

- реєстрації транспортного засобу відповідно до чинного законодавства та надання до Банку для копіювання 

оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію;  

- страхування Позичальником на користь Банку транспортного засобу від ризиків втрати, пошкодження, 

крадіжки, протиправних дій третіх осіб, дорожньо-транспортних пригод (повне КАСКО), та надання до Банку копії 

відповідного договору страхування. 

- укладення Позичальником Договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників. 

5.1.3. До Кредитного договору застосовуються загальні положення про заставу майна, передбачені Розділом 

I цих Правил, договором застави, законодавством України та положення про страхування майна, передбачені 

Розділом I цих Правил.  

5.1.4 За користування кредитними коштами за кредитом понад встановлений Кредитним договором термін 

процентна ставка встановлюється в розмірі, який зазначається в Кредитному договорі. Такий розмір процентної 

ставки застосовується до всієї простроченої суми кредиту за Кредитним договором, та починає нараховуватись на 

прострочену суму кредиту з дати виникнення прострочення,  а саме - з наступного дня після дня несплати або не 

повної сплати ануїтетного платежу, і нараховуються до моменту погашення такої заборгованості. 

5.1.5. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Кредитним договором Позичальник несе 

відповідальність всім своїм майном в межах усіх зобов’язань за Кредитним договором відповідно до чинного 

законодавства України. 

5.1.5.1. За невиконання Позичальником зобов’язань за Кредитним договором,  Банк має право вимагати від 

Позичальника сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми не сплаченого в строк грошового 

зобов’язання, але в будь-якому випадку такий розмір пені або сукупна сума неустойки (пеня та/або штраф) не 

може перевищувати розмір, встановлений чинним законодавством України на момент її нарахування. 

5.1.5.2. У випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов’язання щодо погашення 

заборгованості по кредиту в строк більше ніж 90 днів з моменту виникнення простроченої заборгованості 

Позичальника за кредитом та/або відсотками за його користування, Банк має право вимагати від Позичальника 

сплатити штраф в розмірі, передбаченому в Кредитному договорі, але в будь-якому випадку такий розмір штрафу 

або сукупна сума неустойки (пеня та/або штраф) не може перевищувати розмір, встановлений чинним 

законодавством України на момент його/її нарахування.  

5.1.6. Позичальник має право достроково погашати кредит в порядку, передбаченому пунктом 3. Розділу II 

цих Правил. 

 



5.2. Загальні умови споживчого кредитування на подальше придбання 

Позичальником вживаного транспортного засобу за Договорами типу Б 
Для цілей пункту 5.2. під «вживаним транспортним засобом» слід розуміти вживаний транспортний засіб, який був 

в користуванні/експлуатації, має/мав акти державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які 

дають право на його експлуатацію, придатний для подальшого користування та щодо якого відсутні підстави для 

заборони експлуатації.  

5.2.1. Банк надає споживчий кредит на умовах та порядку встановлених Кредитним договором та Правилами. 

Правовідносини за даним видом Кредитного договору стосуються винятково наданням Позичальнику споживчого 

кредиту. 

5.2.2. Позичальник отримує кредит та після отримання Кредиту самостійно укладає договори/угоди щодо 

виникнення у Позичальника права власності на вживаний транспортний засіб, укладення договорів/угод 

страхування, застави транспортного засобу, здійснює процедуру реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу в 

уповноважених органах.  

5.2.2.1. Укладення договорів/угод щодо виникнення права власності Позичальником на вживаний транспортний 

засіб, укладення договорів/угод страхування, застави транспортного засобу, його реєстрація (перереєстрація) тощо 

не регулюється даними Правилами та Кредитним договором між Банком та Позичальником про надання кредиту, 

або іншим договором між Банком та Позичальником, а здійснюються Позичальником за власною ініціативою та 

від власного імені. 

5.2.3. Банк надає кредит/здійснює фінансування виключно за умови: 

- надання Позичальником достовірних документів, що підтверджують надану ним під час укладення цього 

Договору інформацію щодо особи Позичальника, його матеріального стану, кредитної історії, ділової репутації та 

ін. відповідно до переліку, визначеного в Письмовому підтвердженні Банку про можливість надання кредиту або 

іншому документі наданому Банком Позичальнику, що містить перелік необхідних документів для надання 

кредиту; 

- добросовісного підтвердження та виконання Позичальником умови, що подальше 

спрямування/використання кредитних коштів отриманих за Кредитним договором буде спрямоване на придбання 

транспортного засобу для задоволення власних потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю. 

5.2.4. За користування кредитними коштами за кредитом понад встановлений Кредитним договором термін 

процентна ставка встановлюється в розмірі, який зазначається в Кредитному договорі. Такий розмір процентної 

ставки застосовується до всієї простроченої суми кредиту за Кредитним договором, та починає нараховуватись на 

прострочену суму кредиту з дати виникнення прострочення,  а саме - з наступного дня після дня несплати або не 

повної сплати ануїтетного платежу, і нараховуються до моменту погашення такої заборгованості. 

5.2.5. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Кредитним договором Позичальник несе 

відповідальність всім своїм майном в межах усіх зобов’язань за Кредитним договором відповідно до чинного 

законодавства України. 

5.2.5.1. За невиконання Позичальником зобов’язань за Кредитним договором,  Банк має право вимагати від 

Позичальника сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми не сплаченого в строк грошового 

зобов’язання, але в будь-якому випадку такий розмір пені або сукупна сума неустойки (пеня та/або штраф) не 

може перевищувати розмір, встановлений чинним законодавством України на момент її нарахування. 

5.2.5.2. У випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов’язання щодо погашення 

заборгованості по кредиту в строк більше ніж 90 днів з моменту виникнення простроченої заборгованості 

Позичальника за кредитом та/або відсотками за його користування, Банк має право вимагати від Позичальника 

сплатити штраф в розмірі, передбаченому в Кредитному договорі, але в будь-якому випадку такий розмір штрафу 

або сукупна сума неустойки (пеня та/або штраф) не може перевищувати розмір, встановлений чинним 

законодавством України на момент його/її нарахування.  

5.2.6. Позичальник має право достроково погашати кредит в порядку, передбаченому пунктом 3. Розділу II цих 

Правил. 

5.2.7. За умовами, передбаченими Кредитним договором між Банком та Позичальником може бути встановлено, 

що Банком може застосовуватись зменшений розмір (сума) ануїтетного платежу та/або комісії та/або процентів до 

сплати Позичальником.  

 

 

5.3 Права та обов’язки Сторін за Договорами типу Б при споживчому 

кредитуванні на придбання транспортного засобу за договорами типу Б 

5.3.1. Банк має право: 

5.3.1.1. Банк звільняється від обов’язку надати/здійснити фінансування кредиту та має право достроково в 

односторонньому порядку припинити дію Кредитного договору, якщо в межах встановленого в Кредитному 

договорі терміну Позичальником не виконані умови, передбачені в пункті 5.1.2., 5.2.3. Розділу ІІ та/або не 

підтверджено достовірності наданих Позичальником документів, та/або встановлення Банком інформації стосовно 

кредитної репутації Позичальника, що була прихована Позичальником при укладенні цього Договору. 

5.3.1.2. Банк має право перевіряти стан Предмету застави, для чого направляти своїх представників для 

проведення його огляду, документальної і фактичної перевірки відповідно до законодавства України. 



5.3.1.3. Банк має право надіслати Позичальнику письмову вимогу про передання Предмету застави на 

зберігання Банку у випадках виникнення у Банка права вимагати дострокового виконання Позичальником своїх 

зобов’язань за Договором.  

5.3.2. Позичальник має право: 
5.3.2.1. Позичальник має право змінити Предмет застави за попередньою письмовою згодою Банку, 

порушувати перед Банком питання щодо надання письмової згоди на продаж та/або передачу третім особам 

Предмету застави за умови переведення на покупця суми  заборгованості, що виникла із зобов’язання, 

забезпеченого заставою та/або передачі покупцем в забезпечення зобов’язань за Договором Предмету застави. 

5.3.3. Обов’язки Позичальника: 

5.3.3.1. Позичальник зобов’язується за свій рахунок вживати заходів, необхідних для збереження предмету 

застави та його захисту від посягань третіх осіб, утримувати Предмет застави належним чином, зокрема, 

відновлювати незначні пошкодження, здійснювати його поточний, а у разі потреби – також, капітальний ремонт. 

5.3.3.2. Не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня пошкодження, псування, погіршення стану, 

виникнення недостачі чи знищення (загибелі, втрати) Предмета застави відновити його або запропонувати Банку 

замінити Предмет застави на інше рівноцінне майно, та після отримання згоди Банку, не пізніше 10 (десяти) 

календарних днів з дня пошкодження, псування, погіршення стану, виникнення  недостачі чи знищення (загибелі, 

втрати) Предмета застави за власний рахунок здійснити таку заміну. 

Таким майном має бути майно, яке на момент його передачі у заставу належить Позичальнику на праві 

власності, може бути відчужене Позичальником, буде зареєстроване у встановленому законодавству порядку 

(якщо така реєстрація необхідна), на яке згідно із законодавством України може бути звернене стягнення, не буде 

вилучене з цивільного обороту чи обтяжене жодним чином, знаходитиметься на території України, буде вільним 

від митних обмежень, дозволеним для використання в Україні, та вартість якого складатиме суму, достатню, щоб 

загальна вартість Предмета застави склала суму не меншу, ніж зазначена у Договорі. 

У разі пошкодження, псування чи погіршення стану Предмета застави, Сторони не пізніше 7 (семи) днів з 

моменту його втрати складають двосторонній акт, у якому фіксується факт втрат, її обсяг та оціночна вартість 

пошкодженого (зіпсованого) Предмета застави (виходячи з вартості, зазначеної в Договорі). Якщо такий акт не 

складений у зазначений строк, Банк має право призначити незалежного експерта (оцінювача) і доручити йому 

з’ясування вказаних питань. Визначена таким чином ринкова вартість втраченого Предмету застави (його 

втраченої частини) буде вважатися ринковою вартістю втраченого майна.  

5.3.3.3. Позичальник зобов’язується протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги, зазначеної 

в п.5.2.1.3 Розділу ІІ Правил, передати Банку на зберігання за Актом  приймання передачі Предмет застави, 

правовстановлюючі та реєстраційні документи, усі ключі від Предмету застави.  

6. Особливості споживчого кредитування в рамках Програми “UREEFF” 
6.1. Кредитування Позичальників в рамках Програми “UREEFF”  здійснюється з метою фінансування 

реалізації Позичальниками Проектів, за якими в рамках Програми “UREEFF” Позичальникам через Банк може 

бути надана фінансова підтримка ЄБРР у вигляді Інвестиційних винагород за рахунок внесків Донорів.  

При чому, фінансова підтримка ЄБРР у вигляді Інвестиційних винагород може бути надана Позичальникам 

за умови відповідності Проекту, Позичальника та кредиту кваліфікаційним критеріям, викладеним у «Правилах та 

Умовах надання кредитів та Грантів по Програмі IQ energy», що розміщені на веб-сайті за адресою 

https://www.iqenergy24.com 

6.2. Для участі в Програмі “UREEFF” з метою отримання Інвестиційних винагород за реалізацію Проекту 

Позичальник зобов’язаний: 

- ознайомитись, прийняти та дотримуватись умов  Програми “UREEFF”, викладених у «Правилах та Умовах 

надання кредитів та Грантів по Програмі IQ energy» шляхом реєстрації та подання через веб-сайт за адресою 

https://www.iqenergy24.com Форми запиту на здійснення верифікації для отримання Інвестиційної винагороди за 

Програмою “UREEFF”; 

- з метою отримання Інвестиційної винагороди відкрити в Банку картковий рахунок в ЄВРО (якщо до цього 

часу ще не має відкритого) та вказати номер цього рахунку при здійсненні верифікації для отримання 

Інвестиційної винагороди за Програмою “UREEFF”; 

- надати Банку згоду на передачу представникам ЄБРР і кожному Донору (включаючи, але не обмежуючись, 

консультантами, залученими останнім) інформації та документів щодо Позичальників, кредитів та Проектів, 

включаючи, але не обмежуючись даними про Позичальника, відомими Банку та/або третім особам, у зв’язку з 

укладенням та виконанням Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю та/або персональні дані 

Позичальника. Підписання Кредитного договору Позичальником свідчить про надання такої згоди 

Позичальником; 

- надати представникам ЄБРР та Донорів (включаючи консультантів, залучених Донорами) з метою 

здійснення моніторингу та верифікації успішної реалізації Проекту необмежений доступ до приміщень, де 

знаходяться установки і обладнання Проекту, та записи та/або документи Позичальника, що стосуються Проекту, а 

також дозволятиме надання та отримання представникам ЄБРР та Донорів (включаючи консультантів, залучених 

Донорами) всіх бухгалтерських книг, документів та записів Позичальника, що стосуються Проекту або кредиту (за 

єдиної лише умови про те, що представникам ЄБРР та Донорів надаватиметься Позичальнику попереднє 

повідомлення про це). Підписання Кредитного договору Позичальником свідчить про надання такої згоди 

Позичальником; 

https://www.iqenergy24.com/
https://www.iqenergy24.com/


- у випадку, коли представниками ЄБРР та/або Донорів буде встановлено, що Позичальник та/або Проект не 

відповідають кваліфікаційним критеріям, викладеним у «Правилах та Умовах надання кредитів та Грантів по 

Програмі IQ energy», на першу вимогу Банку повернути ЄБРР через Банк виплачену Інвестиційну винагороду. 

6.3. У випадку, коли представниками ЄБРР та/або Донорів буде встановлено, що Позичальник та/або Проект 

не відповідають кваліфікаційним критеріям, викладеним у «Правилах та Умовах надання кредитів та Грантів по 

Програмі IQ energy», Банк матиме право вчинити дії, передбачені п. 3.1.2. Правил. 

7. Кредитна картка (за договорами типу Б) 

7.1. Загальні умови кредитування з використанням Кредитної картки (за 

договорами типу Б) 

 
 7.1.1. «Кредитна картка» є окремим видом кредитування Позичальників, що здійснюється шляхом 

встановлення ліміту кредитування (ліміту овердрафту) на Картковий рахунок Позичальника  та випуску платіжної 

картки до цього рахунку. Відкриття Карткового рахунку Позичальника та його розрахунково-касове 

обслуговування здійснюється в порядку,  передбаченому главою 7.3 розділу II цих Правил.   

Ліміт кредитування встановлюється у вигляді відновлюваної кредитної лінії, яка передбачає надання 

кредитних коштів Позичальнику траншами. В рамках ліміту кредитування Банком встановлюється доступний ліміт 

використання Кредитної картки, в межах якого Позичальник  може отримати транші (надалі – «Доступний ліміт»). 

Видача траншів може ініціюватися Позичальником шляхом використання Кредитної картки в банкоматах, 

платіжних терміналах або іншими способами, передбаченими Договором, а також шляхом надання платіжних 

інструкцій Банку на списання кредитних коштів з Карткового рахунку.  Зобов’язання Банку по видачі чергового 

траншу Позичальнику є відкличними і Банк має право відмовитись від видачі чергового траншу без пояснення 

причин відмови Позичальнику.  

Банк має право змінити розмір доступного ліміту кредитування, про що Банк повідомляє Позичальника 

шляхом направлення йому Інформаційного повідомлення. Зменшення доступного ліміту кредитування можливе у 

у випадках, передбачених  в п.7.1.18 та/або у випадку обмеження видаткових операцій з рахунку Позичальника. 

В разі збільшення кредитного ліміту факт використання Позичальником кредитних коштів в межах 

збільшеного ліміту засвідчує згоду Позичальника з такими змінами. У випадку, якщо Позичальник не 

погоджується із збільшенням йому кредитного ліміту, він може звернутись до Контакт-Центру Банку для 

ініціювання зменшення ліміту до попереднього розміру, за умови, якщо Позичальник не використав додатково 

встановлений транш.  

Кредитна картка надається для споживчих цілей і кредитні кошти забороняється використовувати для 

проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, а також, для оплати товару у 

порушення чинного законодавства України чи країни, де здійснено операції з платіжною карткою. За рахунок 

ліміту кредитування не виконується примусове списання коштів з Карткового рахунку Позичальника.  

7.1.2. У випадку, якщо протягом періоду часу з дати набрання чинності Договором до дати встановлення 

ліміту кредитування/надання «кредиту «плати частинами»» Позичальник набув статусу самозайнятої особи, 

Позичальник повинен повідомити про це Банк письмово протягом одного банківського дня з дати набуття такого 

статусу. 

7.1.3. Кредитна картка  може бути надана: 

 - Позичальникам, з якими вже укладений та обслуговується Кредитний договір на умовах Розділу II цих 

Правил, у випадку їх позитивної кредитної дисципліни.  

-  Позичальникам, які на момент оформлення Кредитної картки не користувались кредитними послугами 

Банку, в порядку, передбаченому   Розділом II цих Правил.  

7.1.4.  Кредитна картка надається Позичальникам на підставі Кредитного договору або Кредитного договору 

та  Індивідуальної  угоди, що укладається в рамках Кредитного договору (далі – Індивідуальна угода) або 

Повідомлення про надання додаткового кредиту (далі - Повідомлення), які є невід’ємною частиною Кредитного 

договору  
7.1.5. Умови та термін (дата) встановлення Банком ліміту кредитування/Доступного ліміту встановлюються 

Договором.  

7.1.6.  Наявність у Банка підтвердження відправки інформаційного повідомлення на персональний та 

безпечний номер телефону Позичальника щодо дати встановлення  ліміту кредитування/Доступного ліміту та умов 

Доступного ліміту є достатньою підставою вважати, що Позичальник належним чином повідомлений про дату 

встановлення ліміту кредитування/Доступного ліміту та про Доступний йому ліміт та його умови.  

7.1.7. Факт користування Позичальником коштами ліміту кредитування підтверджує згоду Позичальника з 

умовами кредитування, зазначеними в Договорі та інформаційних повідомленнях  Банку, згаданих в п. 7.1.6. цих 

Правил. 

7.1.8. Позичальник зобов‘язується щомісяця, у період з дня наступного після дати розрахунку мінімальної 

суми поповнення карткового рахунку (далі - Білінгової дати) до Дати платежу, зазначених в Кредитному договорі 

або в Індивідуальній угоді чи в Повідомленні, здійснювати поповнення Карткового рахунку  на суму, що не менша 

мінімальної суми поповнення карткового рахунку (далі – Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку), яку 

Банк зазначає в інформаційному повідомленні, що направляється Банком Позичальнику на персональний 

безпечний номер мобільного телефону, або яку Позичальник може дізнатися, зателефонувавши до Контакт-центру 



Банку, або  яка зазначається Банком у щомісячній виписці про платіжні операції з Кредитною карткою, яку 

Позичальник може безоплатно отримати у  відділенні Банку та в мобільному застосунку. 

При цьому, Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку, внесена Позичальником з дня наступного 

після чергової Білінгової дати до Дати платежу (включно), зараховується Банком в рахунок погашення 

заборгованості за Договором згідно черговості погашення заборгованості за Договором, передбаченої п. 7.3.12. цих 

Правил. 

Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку не внесена Позичальником на Картковий рахунок з дня 

наступного після Дати платежу вважається простроченою.  

7.1.9. Здійснення Позичальником першого поповнення Карткового рахунку з дати укладення Договору до 

дня наступного після першої Білінгової дати включно, та здійснення Позичальником наступних поповнень 

Карткового рахунку у період з дня наступного після Дати платежу до дня наступного після Білінгової дати 

включно, вважатиметься достроковим частковим погашенням зобов’язань за Договором при відсутності іншої 

заборгованості за Договором.  

Здійснення Позичальником дострокового часткового погашення зобов’язань за Договором, не звільняє 

Позичальника від обов’язку поповнення Карткового рахунку на суму, що не менша Мінімальної суми поповнення 

Карткового рахунку у період з дня наступного після Білінгової дати до Дати платежу, зазначеної в Договорі. 

   7.1.10. Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку розраховується Банком в Білінгову дату за 

формулою: 

 С = П+О+Н де, С – Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку, П – сума поповнення за поточний 

період, О – сума непогашеного несанкціонованого овердрафту (у разі наявності); Н – сума не здійснених 

Позичальником обов’язкових поповнень попередніх періодів (у разі наявності).  

Сума П (поповнення за поточний період) розраховується як сума 3-х складових частин:  

1) 100% нарахованих процентів та комісій за розрахунковий період,  

2) в залежності від переліку та умов, на яких отримано кредитні кошти в рамках ліміту Кредитної картки - 

платежу Позичальника на погашення заборгованості за операцією «спеціальний платіжний план» згідно Графіку 

платежів, зазначеному у додатковій угоді до Кредитного договору, що укладається відповідно до п.7.2.1. цих 

Правил (у разі її укладання) та у щомісячних виписках про операції на Картковому рахунку та/або платежу 

Позичальника на погашення заборгованості за «кредитом «плати частинами»», отриманому на умовах п. 7.2.2. цих 

Правил (у разі отримання),  

3) певний %, зазначений в Кредитному договорі, від заборгованості за кредитом за виключенням із цієї 

заборгованості суми Н (не здійснених Позичальником обов’язкових поповнень попередніх періодів) та 

заборгованості за операцією «спеціальний платіжний план» (у разі отримання) та/або заборгованості за «кредитом 

«плати частинами»» (у разі отримання). 

Сторони дійшли згоди, що Банк має право змінити розмір відсотка від використаного ліміту овердрафту (що 

входить до складових Мінімальної суми поповнення Карткового рахунку), зазначеного в Кредитному договорі, 

шляхом направлення Позичальнику відповідного Інформаційного повідомлення про такі зміни за 30 календарних 

днів до їх застосування.  Неотримання Банком від Позичальника письмового заперечення щодо застосування таких 

змін протягом 30 календарних днів з дати їх направлення Позичальнику засвідчує згоду Позичальника з такими 

змінами. 

У випадку, якщо загальна сума заборгованості за кредитом менша за 50 гривень, то вважається, що розмір 

мінімальної суми поповнення в поточному періоді дорівнює сумі загальної заборгованості за кредитом. 

7.1.10.1.Банк має право визначити строк та умови дії пільгового періоду, в межах якого на суму визначених 

Банком безготівкових операцій та операцій зняття готівки, здійснених за рахунок кредитних коштів, може  

встановлюватись пільгова процентна ставка. Строк та умови дії пільгового періоду визначаються в Кредитному 

договорі або в Індивідуальній угоді /Повідомленні.  

7.1.10.2. На заборгованість за несанкціонованим овердрафтом, що увійшли до зазначеної в п.7.1.10. Розділу 

II цих Правил суми С (Мінімальної суми поповнення Карткового рахунку), можуть нараховуватися проценти за 

підвищеною процентною ставкою, у випадку, якщо це передбачено в Кредитному договорі. 

7.1.10.3. Проценти та інші щомісячні платежі за користування кредитом нараховуються Банком щомісяця в 

Білінгову дату на залишок заборгованості за кредитом за фактичний строк користування  кредитом за методом 

факт/360 і мають бути сплачені до Дати платежу, зазначеної в Кредитному договорі або в Індивідуальній угоді чи в 

Повідомленні. З моменту нарахування процентів та інших щомісячних платежів залишок доступних коштів на 

рахунку зменшується на суму нарахованих процентів та інших щомісячних платежів. Комісії, що нараховуються в 

момент здійснення операції з карткою, мають бути сплачені до Дати платежу, що наступає після найближчої 

Білінгової дати.  

7.1.11.Позичальник доручає Банку з метою сплати нарахованих процентів, комісій, платежів за операцією 

«спеціальний платіжний план» (у разі надання) та/або платежів за «кредитом «плати частинами»», «покупка 

частинами в кредит» (у разі надання) та інших платежів за користування Кредитною карткою здійснювати 

договірне списання грошових коштів з рахунків Позичальника, відкритих у Банку в порядку, передбаченому 

Кредитним договором. Списання здійснюється в дату зарахування коштів Позичальником у межах зарахованої 

суми. Черговість погашення заборгованості Позичальника визначається в п.7.3.12. цих Правил. 

Сторони домовились, що у разі недостатності грошових коштів на Картковому рахунку Позичальника  для 

виконання його  платіжних інструкцій та сплати комісії Банку за їх виконання, а також погашення наявної 



заборгованості Позичальника перед Банком за надані послуги (проведені операції) за цим Договором та іншими 

договорами, укладеними між Банком та Позичальником, сума такої заборгованості Позичальника списується 

Банком у першочерговому порядку, а прийняті платіжні інструкції та/або касові документи Позичальника 

повертаються без виконання у порядку, передбаченому Договором. 

7.1.12.Сторони домовились, що у разі належного виконання Позичальником зобов’язань за Кредитним 

договором  Банк може продовжити строк дії ліміту кредитування на умовах цих Правил та Кредитного договору та 

без укладання додаткових угод до Кредитного договору, кожного разу на той же строк, який зазначений в 

Повідомленні / в Індивідуальній угоді.  

У разі, якщо Позичальнику протягом строку дії ліміту кредитування Кредитної картки надано «кредит 

«плати частинами»», строк дії ліміту кредитування Кредитної картки може бути продовжено Банком за умови 

належного виконання Позичальником вимог Договору на строк дії ліміту кредитування Кредитної картки, що 

встановлений в Кредитному договорі, перебіг якого починається з найближчої відповідно до умов Кредитного 

договору Дати платежу.   

7.1.13. Сторони вважають, що продовження строку дії ліміту відбулось у разі, якщо за 30 календарних днів 

до закінчення терміну дії ліміту кредитування Банком не отримано від Позичальника заяви про відмову від 

подовження строку дії ліміту кредитування та Банком не направлено Позичальнику повідомлення про припинення 

строку дії ліміту кредитування.  

7.1.14. В разі, якщо строк дії ліміту кредитування Банком не продовжується, Банк направляє Позичальнику 

повідомлення про припинення строку дії ліміту кредитування не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати 

припинення ліміту кредитування. 

7.1.15. Сторони домовились, що Банк може повідомити Позичальника про відмову у подовженні строку 

кредитування шляхом направлення відповідного рекомендованого листа на адресу Позичальника, зазначену в 

цьому Договорі, або інформування Позичальника  Інформаційним повідомленням на персональний безпечний 

номер мобільного телефону. Наявність у Банку підтвердження відправки такого повідомлення є достатньою 

підставою вважати, що таке подовження не відбулося, незалежно від факту отримання такого повідомлення 

Позичальником. 

7.1.16. Позичальник зобов’язаний повернути в повному обсязі одержану суму  кредиту, сплатити 

заборгованість по Картковому рахунку та сплатити проценти, комісії, штрафні санкції та інші платежі, нараховані 

за користування/обслуговування кредиту, не пізніше останнього дня терміну дії ліміту кредитування та/або на дату 

подання Позичальником заяви про закриття Карткового рахунку.   

7.1.17. У випадках виникнення простроченої заборгованості Позичальника за будь-яким кредитом, 

отриманим Позичальником в Банку та/або  отримання Банком інформації щодо  негативної кредитної історії  з 

Бюро кредитних історій, що свідчитиме про погіршення фінансового стану Позичальника, Банк має право 

протягом тридцяти календарних днів з дати настання однієї з вищезазначених подій зменшити ліміт кредитування 

Позичальника,  до розміру фактично витраченого Позичальником ліміту кредитування, повідомивши про це 

Позичальника шляхом направлення інформаційного повідомлення на персональний безпечний номер мобільного 

телефону, в день зменшення ліміту овердрафту. 

7.1.18.  Банк має право припинити надання овердрафту та/або анулювати ліміт овердрафту у випадку: 

- виникнення  простроченої заборгованості у Позичальника за цим Договором; 

-  ініціювання Позичальником закриття карткового Рахунку, на якому встановлено ліміт овердрафту  або 

направлення Позичальником Банку повідомлення про незгоду зі змінами до Договору; 

- застосування до Позичальника обмежень  щодо розпорядження коштами на Картковому рахунку у вигляді 

арешту коштів на Картковому рахунку, надходження до Банку документів на примусове списання коштів з 

Карткового рахунку, будь-яких дій державних органів стосовно обмежень права Позичальника щодо 

розпорядження коштами на  Картковому рахунку, будь-яких дій кредиторів Позичальника чи інших осіб, які мають 

на це право, щодо обмеження права розпоряджатися Картковим рахунком; 

- та в інших випадках за ініціативою Банку, в тому числі у разі виникнення  форс-мажорних обставин  

Про припинення надання овердрафту та/або анулювання ліміту овердрафту та/або припинення надання 

«кредиту «плати частинами»» Банк повідомляє Позичальника шляхом направлення на адресу Позичальника, 

зазначену в цьому Договорі, відповідного рекомендованого листа про  припинення надання овердрафту або 

направлення відповідного  Інформаційного повідомлення. 

 У випадку усунення вищезазначених підстав припинення надання овердрафту Банк відновлює можливість 

Позичальників користуватися лімітом овердрафту, про  що Позичальники можуть дізнатися, зателефонувавши до 

Контакт-центру Банку.   

 

7.2. Кредитування з використанням Кредитної картки на особливих умовах (за 

договорами типу Б) 

 
7.2.1. Особливості кредитування на умовах операції «спеціальний платіжний план» в рамках ліміту 

Кредитної картки 

 

7.2.1.1. Сторони домовились, що в рамках ліміту Кредитної картки при купівлі товарів на території 

Партнерів Банку, Позичальнику на підставі укладеної Сторонами додаткової угоди до Кредитного договору 



можуть бути надані кредитні кошти на окремих умовах користування (окремих умовах щодо процентної ставки, 

строку користування, окремого графіку погашення, тощо). 

7.2.1.2. Кредитні кошти  на окремих умовах, зазначених у пункті 7.2.1.1. цих Правил, можуть бути надані 

Банком Позичальнику незалежно від наявності власних коштів на Картковому рахунку Позичальника шляхом 

оплати Банком з позичкового рахунку Позичальника на рахунок Партнера Банку, у якого придбається товар. При 

цьому такий метод користування Позичальником кредитними коштами Банку надалі по тексту цих Правил 

іменуватиметься операція «спеціальний платіжний план». Підписанням відповідної додаткової угоди до 

Кредитного договору Позичальник засвідчує свою згоду на виконання даної платіжної операції. 

7.2.1.3. До відносин щодо надання, обслуговування та повернення кредиту, отриманого на умовах операції 

«спеціальний платіжний план» застосовуються загальні умови кредитування з використанням Кредитної картки з 

урахуванням особливостей, встановлених пунктом 7.2.1. цих Правил. 

7.2.1.4. З дати підписання додаткової угоди до Кредитного договору ліміт кредитування Кредитної картки 

зменшується на суму операції «спеціальний платіжний план», а суми сплачені Позичальником в рахунок 

погашення кредиту, отриманого на умовах операції «спеціальний платіжний план», поновлюють ліміт Кредитної 

картки, встановлений згідно умов Договору. 

7.2.1.5. У випадку наявності на Картковому рахунку Позичальника суми власних коштів на момент 

здійснення операції «спеціальний платіжний план», виконується автоматичне погашення останнього платежу 

(згідно графіку платежів) та/або його частини на всю суму залишку власних коштів. Якщо сума власних коштів 

більша або дорівнює заборгованості за операцією «спеціальний платіжний план», здійснюється повне дострокове 

погашення даної заборгованості. 

 

7.2.2. Особливості кредитування на умовах «кредиту «плати частинами»», «покупки частинами в 

кредит» в рамках ліміту Кредитної картки 

 

7.2.2.1. Для оплати товарів з використанням картки у магазинах, в тому числі інтернет-магазинах, 

Торгових організацій, Позичальникам надається можливість скористатися кредитними коштами в межах 

Доступного ліміту на умовах продукту «кредит «плати частинами»» або «покупка частинами в кредит».  

               7.2.2.2. «Кредит «плати частинами»» або «покупка частинами в кредит» надається Банком в межах 

Доступного ліміту шляхом видачі траншу/-ів  після ініціювання отримання такого кредиту та підтвердження 

Позичальником вибору певного варіанту умов кредитування при оплаті товару. При цьому, з дати отримання 

«кредиту «плати частинами»», «покупки частинами в кредит» доступний ліміт зменшується на суму виданого 

кредиту «плати частинами»», «покупка частинами в кредит», а суми сплачені Позичальником в рахунок погашення 

«кредиту «плати частинами»», «покупка частинами в кредит», поновлюють встановлений Доступний ліміт.  

Сторони погодились, що транш зараховується на позичковий рахунок Позичальника з подальшим перерахуванням 

суми даного траншу на рахунок Торгової організації з метою оплати вартості Товару, що придбавається 

Позичальником за кредитні кошти. Підписанням Кредитного договору Позичальник засвідчує свою згоду на 

виконання даної платіжної операції. 

7.2.2.3. Отримання «кредиту «плати частинами»» ініціюється Позичальником шляхом використання 

картки в терміналі Торгової організації для оплати товару. 

7.2.2.4.  Перелік доступних для вибору Позичальником варіантів умов кредитування, встановлених 

Договором, доступний для вибору Позичальника, відображається Позичальнику на екрані терміналу.  

7.2.2.5. Вибір та підтвердження згоди з обраним Позичальником варіантом умов кредитування 

здійснюється Позичальником за допомогою термінала при оплаті товару на території  або на сайті інтернет-

магазину  Торгової організації шляхом використання картки. 

7.2.2.6. На підтвердження проведення операції по оплаті товару шляхом використання картки та 

отримання «кредиту «плати частинами»» на певних обраних та підтверджених Позичальником умовах 

кредитування Позичальнику направляється інформаційне повідомлення та роздруковується/надається в 

електронному вигляді/стає доступною для завантаження/друку квитанція термінала, що містить умови, в тому 

числі суму, строк, кількість платежів, орієнтовну реальну річну процентну ставку, комісії, тощо, на яких 

Позичальником отримано «кредит «плати частинами»». При цьому, умова «кредиту «плати частинами» щодо 

розміру процентної ставки встановлюється відповідно до умов Договору та не зазначається у квитанції терміналу.   

7.2.2.7. Сторони домовились, що квитанція термінала, видана на підтвердження отримання «кредиту 

«плати частинами»» шляхом використання картки, вважається невід’ємною частиною екземпляру Договору 

Позичальника. 

7.2.2.8. Позичальник зобов’язаний зберігати квитанцію терміналу, видану у паперовому або електронному 

вигляді на підтвердження отримання «кредиту «плати частинами»» з використанням картки, до повного погашення 

заборгованості за «кредитом «плати частинами»». 

   7.2.2.9. Наявність у Банка підтвердження відправки інформаційного повідомлення на персональний та 

безпечний номер телефону Позичальника щодо дати встановлення  та умов «кредиту «плати частинами» є 

достатньою підставою вважати, що Позичальник належним чином повідомлений про дату встановлення та умови 

«кредиту «плати частинами»».  

7.2.2.10. При бажанні Позичальника отримати кредит «покупка частинами в кредит» Банк направляє 

Позичальнику повідомлення про можливість  отримання кредиту «покупка частинами в кредит», у якому містяться 



всі умови користування частиною Доступного ліміту (у розмірі вартості Товару, який бажає придбати 

Позичальник), а саме : сума кредитних коштів, щодо якої застосовується операція «покупка плати частинами», 

кількість платежів; розмір комісії, реальна процентна ставка; дата платежів. Таке повідомлення надсилається 

Позичальнику за допомогою:  

-   push-повідомлення в UKRSIB-online , якщо у Позичальника на момент направлення повідомлення 

встановлений UKRSIB-online та підключена можливість отримання push-повідомлень; 

-  смс/вайбер/ -повідомлення, якщо у Позичальника на момент направлення повідомлення не встановлений 

UKRSIB-online або якщо встановлений UKRSIB-online , але відключена можливість отримання push-повідомлень, 

або у випадку технічних збоїв, внаслідок яких відправити повідомлення через UKRSIB-online неможливо.  

 Якщо інформаційне повідомлення направляється Позичальнику через UKRSIB online, Позичальник 

підтверджує свою згоду шляхом обрання відповідної опції  в UKRSIB online.  

Якщо повідомлення направляється Позичальнику по вайберу/смс – то таке повідомлення містить ОТP–

пароль. В цьому випадку для підтвердження своєї згоди Позичальник направляє Банку зазначений ОТP-пароль на 

той номер, який був зазначений у повідомленні. 

7.2.2.11. «Кредит «плати частинами»», «покупка частинами в кредит» надається на умовах, перелік та 

порядок погодження яких з Позичальником  встановлюються відповідно до  п. 7.2.2. цих Правил та Кредитного 

договору. При цьому, Позичальник в будь-який момент строку користування Доступним лімітом до дати 

отримання першого чи будь-якого іншого наступного «кредиту «плати частинами», «покупки частинами в 

кредит»,  має право відмовитись від можливості отримувати кредитні кошти на умовах «кредиту «оплата 

частинами» «покупка частинами в кредит», звернувшись до Контакт-центру  Банку за телефоном з клопотанням 

про відмову.   

   7.2.2.12. Сторони домовились про наступні умови надання, використання та повернення «кредиту «плати 

частинами»» та «покупки частинами в кредит»: 

 

Умови надання   

Наявність наступних умов у сукупності: 

1. Підтвердження Позичальником вибору певних умов 

кредитування (суми, строку, комісії, орієнтовної загальної 

вартості, орієнтовної реальної процентної ставки, порядку 

погашення) шляхом використання картки в терміналі Торгової 

організації при оплаті товару  

2. Отримання Позичальником інформаційного 

повідомлення щодо отриманого кредиту на обраних та 

підтверджених Позичальником умовах, направленого Банком на 

персональний та безпечний номер телефону Позичальника 

Строк надання 

до 24 місяців з найближчої за Договором Дати платежу 

(включно), який вноситься в рахунок погашення ліміту 

кредитування  

 

        Умови використання та повернення**                                

Сума до розміру Доступного ліміту 

Строк, міс. до 24 міс. 

Процентна ставка, % річних 0,000001% 

Комісія за управління кредитом, % 

річних* 

до 5 %   

Максимальна сума платежу за 

розрахунковий період, грн./місяць 

до  18334 грн./міс. 

Проценти за користування, грн./місяць 

(середнє значення) 

до 1  грн./міс. 

Комісія за управління кредитом, 

грн./місяць (середнє значення)* 

до 10000,00   грн./міс. 

Орієнтовна реальна річна процентна 

ставка, %* 

до 141  %  

Орієнтовна загальна вартість  кредиту, 

грн.* 

до / 440001  /грн. 

*Сторони домовились, що умова Договору щодо встановлення Банком комісії за «кредитами «плати 

частинами»», не застосовується до «кредитів «плати частинами»», отриманих Позичальниками для оплати 

акційних товарів у магазинах Партнерів Банку, перелік яких (магазинів та Партнерів Банку) розміщено на сайті 

Банку за посиланням _https://ukrsibbank.com/personal/credits/mc_instalments/ _.  

** Умови використання та повернення  «кредиту «плати частинами»», «покупки частинами в кредит 

наведено з розрахунку максимально можливої суми Доступного ліміту, а саме суми в розмірі 200 000 грн. 

Наведений у цьому пункті Правил розрахунок орієнтовної загальної вартості «кредиту «плати частинами»», 

«покупки частинами в кредит» є умовним. Фактична загальна вартість залежить від характеру використання 

https://ukrsibbank.com/personal/credits/mc_instalments/


кредитних коштів і може: 1) зменшитись у разі поповнення Карткового рахунку на суму, більше ніж Мінімальна 

сума поповнення Карткового рахунку; 2) збільшитись у разі застосування Банком комісії за надання послуг по 

управлінню кредитом при простроченні сплати платежу.  

7.2.2.13. Факт користування Позичальником коштами ліміту кредитування, в тому числі і коштами 

«кредиту «плати частинами»», «покупки частинами в кредит»  підтверджує згоду Позичальника з умовами 

кредитування, зазначеними в Договорі та інформаційних повідомленнях  Банку, зазначених в п. 7.2.2.10. цих 

Правил. 
7.2.2.14. У випадку, якщо Позичальник після отримання «кредиту «плати частинами»», «покупка 

частинами в кредит» заявить у письмовому вигляді про свою незгоду з обраними та підтвердженими ним умовами 

«кредиту «плати частинами»», «покупка частинами в кредит», то, з дати отримання Банком письмової заяви 

Позичальника про незгоду, до заборгованості за таким «кредитом «плати частинами»», «покупка частинами в 

кредит застосовуватимуться умови, що встановлені Договором щодо ліміту Кредитної картки.   

7.2.2.15. Погашення заборгованості за наданим «кредитом «плати частинами»», «покупка частинами в 

кредит здійснюється у порядку, передбаченому для Кредитної картки з урахуванням особливостей, наведених 

нижче у п. 7.2.2. цих Правил. 

7.2.2.16. У випадку наявності на Картковому рахунку Позичальника суми власних коштів на момент 

здійснення операції «кредит «плати частинами»», «покупки частинами в кредит» виконується автоматичне 

погашення останнього платежу (згідно графіку платежів) та/або його частини на всю суму залишку власних 

коштів. Якщо сума власних коштів більша або дорівнює заборгованості за «кредитом «плати частинами»», 

«покупка частинами в кредит» здійснюється повне дострокове погашення даної заборгованості.  

7.2.2.17. У випадку повернення Позичальником Товару, який придбаний на умовах «кредит «плати 

частинами»», «покупка частинами в кредит» Позичальник одночасно відмовляється від умов «кредит «плати 

частинами»», «покупка частинами в кредит», в такому разі застосовуватимуться умови, що встановлені Договором 

до ліміту Кредитної картки.   

 

 

7.3. Порядок відкриття та розрахунково-касового обслуговування Карткового рахунку (за договорами 

типу Б). Порядок виконання платіжних операцій. 
 

7.3.1 У випадку надання Позичальнику продукту «Кредитна картка» Банк на умовах цих Правил відкриває 

Позичальнику Картковий рахунок у національній валюті на підставі заяви на відкриття рахунку (заяви-

індивідуальної угоди) або Кредитного договору, що містить елементи заяви на відкриття Карткового рахунку.   

7.3.2. Картковий рахунок відкривається Позичальнику за умови надання Позичальником документів, 

передбачених чинним законодавством.  

До Карткового рахунку Банк випускає та надає Позичальнику наступні картки та ПІН до них : 

- платіжну картку  інші додаткові картки держателю (держателям)  - на підставі окремих заяв Позичальника. 

 7.3.3. Обслуговування Карткового Рахунку. 

    7.3.4. Режим функціонування Карткового рахунку та використання картки регулюється нормами 

законодавства, умовами (правилами) МПС та Договором. 

7.3.5. Ініціювання платіжної операції Позичальника може здійснюватися шляхом: 

- подання Позичальником платіжної інструкції Банку у паперовій або електронній формі. 

- надання Позичальником платіжної інструкції та готівкових коштів для виконання платіжної операції, в 

тому числі за допомогою платіжного пристрою 

-використання Позичальником платіжного інструменту (в т.ч використання картки або Віртуальної картки) 

для виконання платіжної операції. 

Отримати форму платіжної інструкції можливо шляхом звернення до обслуговуючого відділення Банку або 

самостійно в системі «UKRSIB online». 

Позичальник підписанням Кредитного договору та фактом ініціювання кожної платіжної операції (в тому 

числі фактом подання платіжної інструкції на вчинення відповідної платіжної операції) надає згоду Банку на 

виконання кожної наступної платіжної  операції, ініційованої ним з Карткового рахунку. 
Згода на виконання платіжної операції (пов'язаних між собою платіжних операцій) може бути відкликана 

Позичальником у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності платіжної інструкції.  

Розпорядження Позичальника  про відкликання згоди на виконання платіжної операції  складається у довільному 

вигляді у паперовій формі та надається безпосередньо до обслуговуючого відділення Банку особисто 

Позичальником  (його уповноваженою особою) та повинно містити  чітке посилання на конкретну платіжну 

операцію (пов’язані платіжні операції) згода відносно якої (яких) відкликається.  

У випадках, передбачених законодавством, Позичальник має право відкликати платіжну інструкцію. Таке 

відкликання можливе лише в повній сумі та до списання коштів з Карткового рахунку Позичальника або до 

настання дати валютування платіжної інструкції (до настання моменту безвідкличності платіжної інструкції).  

Розпорядження Позичальника про відкликання платіжної інструкції складається у довільному вигляді у паперовій 

формі та подається до обслуговуючого відділення Банку особисто Позичальником (його уповноваженою особою) 

та повинно містити  чітке посилання на конкретну платіжну інструкцію (її номер, дата складання, суму, 

отримувача та платника) яка відкликається.  



Розпорядження Позичальника про відкликання платіжної інструкції та/або розпорядження Позичальника 

про відкликання згоди на виконання платіжної операції Банк опрацьовує не пізніше другого Робочого дня, що 

слідує за датою отримання розпорядження від Позичальника. 

7.3.6. Зарахування коштів на Картковий рахунок (поповнення Карткового рахунку) без використання 

картки виконується за номером Карткового рахунку, який зазначений в Договорі-анкеті або в Кредитному 

договорі або заяві на відкриття рахунку або в повідомлені про зміну рахунку Банком у випадках, визначених 

законодавством, і може здійснюватися шляхом внесення готівки в касу Банку або в банкоматі з функцією «cash-

in» або перерахуванням з будь-яких рахунків, відкритих в Банку та/або в інших банках, за допомогою переказу 

коштів з інших рахунків Позичальника, а також з рахунків інших осіб за їх платіжними інструкціями, а також у 

порядку, передбаченому п. 1.2.2.2 Правил.  

7.3.7. Зарахування (поповнення) коштів на Картковий рахунок з використанням картки виконується 

шляхом внесення готівки в касу Банку або в банкомат Банку з функцією «cash-in» (можливістю внесення готівки); 

шляхом перерахування з картки на картку в банкоматі Банку; шляхом перерахування за допомогою послуг Visa 

Money Transfer, Visa Fast Funds та MasterCard Money Send у банкоматах інших банків; іншими способами через 

обладнання сторонніх банків-еквайерів. Валюта зарахування повинна співпадати з валютою Карткового рахунку. 

Перерахування за допомогою карток на території України можливе лише у національній валюті.  

 Винятком є перерахування за допомогою послуг Visa Money Transfer, Visa Fast Funds та MasterCard 

Money Send: якщо перерахування здійснюється з-за кордону і валюта зарахування відрізняється від валюти 

Карткового рахунку, сума зарахування конвертується у валюту Карткового рахунку за комерційним курсом 

Банку, що встановлений для розрахунків за допомогою карток на день проведення операції.  

 Після проведення переказу платником кошти одразу будуть доступні одержувачу для використання за 

допомогою картки. При цьому, на Картковий рахунок такі кошти будуть зараховані не пізніше наступного 

робочого дня після проведення переказу (для послуг Visa Money Transfer, Visa Fast Funds та MasterCard Money 

Send – не пізніше наступних трьох робочих днів після проведення перерахування платником).  

7.3.8. Зарахування коштів на Картковий рахунок здійснюється у відповідності до вимог законодавства, 

правил МПС, умов Договору.  

7.3.9. За письмовою заявою Позичальника Банк може надати довіреним особам Позичальника можливість 

користування коштами, що знаходяться на Картковому рахунку, шляхом випуску додаткових карток.   

7.3.10. У випадку спірних транзакцій (Помилкові платіжні операції, Неналежні платіжні операції згідно 

законодавства України) Позичальник має звернутися до Контакт-центру Банку для отримання консультації щодо 

подальших дій або відразу звернутися до обслуговуючого відділення Банку із письмовою заявою в паперовій 

формі, наданою за формою, запропонованою Банком. Банк розглядає заяву та повідомляє Позичальника 

прийнятним для Банку шляхом про результати розгляду заяви. За наслідками розгляду заяви Позичальника Банк 

 (у разі позитивного вирішення спірної ситуації) повертає Позичальнику кошти на Картковий рахунок або через 

касу Банку в розмірі суми оспорюваної транзакції,  включаючи суму комісій за проведення таких транзакцій 

протягом строку, визначеного передбаченого чинним законодавством України, в урахуванням  правил та 

регламентів МПС. 

7.3.11. Розрахунково-касове обслуговування Карткового рахунку здійснюється відповідно до  Тарифного 

плану (далі - Тарифи), на умовах якого відкритий даний Картковий рахунок. Назва Тарифного плану  зазначається 

в  заяві на відкриття Карткового рахунку або в Кредитному договорі посилання розділ веб-сайту Банку, де 

містяться Тарифи, зазначається в Кредитному договорі. Тарифи є невід’ємною частиною Договору. 

7.3.12. Погашення заборгованості Позичальника перед Банком  по сплаті комісій та інших платежів, що 

передбачені Договором та Тарифами, відбувається у наступному порядку: 

1) Прострочені кредитна заборгованість та проценти за користування кредитними коштами; 

2) Строкові кредитна заборгованість та проценти за користування кредитними коштами; 

3) Прострочені комісії та інші платежі; 

4) Строкові комісії та інші платежі; 

5) Повне або часткове дострокове погашення кредитної заборгованості. 

У випадку переказу/перерахування грошових коштів на погашення будь-яких грошових зобов’язань 

Позичальника за Договором з порушенням  вищевказаної черговості, Банк вправі самостійно перерозподілити 

кошти, що надійшли в рахунок погашення таких грошових зобов`язань, відповідно до викладеної в п. 7.3.12. 

Правил черговості шляхом проведення відповідних бухгалтерських проводок. 

У випадку дострокового (часткового) погашення заборгованості, якщо Позичальник має заборгованість по 

кільком операціям «спеціальний платіжний план», «кредиту «плати частинами», «покупці частинами в кредит» 

погашення грошових зобов`язань Позичальника відбувається згідно черговості виникнення заборгованості 

Позичальника, починаючи з найдавнішої (за строком виникнення), дотримуючись черговості погашення, 

визначеної вище. 

7.3.13. Своїм підписом у Договорі Позичальник засвідчує, що до укладання цього Договору він  

ознайомлений із змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується його 

підписом в Договорі, із вимогами статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та 

інформацією, розміщеною на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів в мережі Інтернет.. Позичальник  

також підтверджує, що вимоги законодавства України та випадки в яких Фонд гарантування вкладів не 

відшкодовує кошти вкладникам йому цілком зрозумілі. 



7.3.14. Банк несе відповідальність перед Позичальником за виконання платіжної операції з порушенням 

установлених Законом «Про платіжні послуги» та Договором строків, за невиконання / неналежне виконання 

платіжних операцій,  за виконання помилкової, неакцептованої платіжної операції.   

Позичальник несе відповідальність перед Банком як неналежний отримувач коштів.  

Види та розмір відповідальності передбачені Законом «Про платіжні послуги». 

 

 

7.4. Правила користування карткою (за договорами типу Б) 

7.4.1. При отриманні картки Держатель повинен кульковою ручкою поставити особистий підпис на 

зворотній стороні картки на смузі для підпису (за наявності такої смуги для підпису). Без підпису картка є 

недійсною. 

7.4.2. Картка надається Держателю  в неактивному стані (без можливості здійснення будь-яких операцій з її 

використанням до моменту активації) з початковим ПІН-кодом «0000». В конверті разом з карткою Держатель 

отримує інформаційний лист із описом процесу активації картки одним із наступних варіантів: 

- за допомогою при-активації картки в системі Банку, після чого картка може бути активована Держателем  

шляхом зміни початкового ПІН-коду «0000» на власний ПІН-код у банкоматі; 

- за допомогою мобільного застосунку UKRSIB online або у банкоматі шляхом зміни початкового ПІН-коду 

«0000» Держателем на власний ПІН-код.   
При цьому, Сторони домовились, що змінюючи початковий ПІН-код «0000» на власний ПІН-код за допомогою 

мобільного застосунку UKRSIB online при активації картки, Держатель підтверджує тим самим факт отримання 

картки, яку було передано Держателю.  
Для активації картки за допомогою мобільного застосунку системи UKRSIB online Держатель повинен 

аутентифікуватися та ідентифікуватися в системі UKRSIB online, ввести повний номер картки (власноручно, 

шляхом фотографування або за допомогою NFС модуля мобільного пристрою), створити та підтвердити шляхом 

повторного вводу новий власний ПІН-код картки. Для підтвердження дій Держателя у мобільному застосунку 

системи UKRSIB online Держатель вводить OTP. У разі позитивної перевірки  ОТР Банком Держатель отримує 

повідомлення засобами системи UKRSIB online про зміну ПІН-коду. За бажанням Держатель може або у випадку 

підозри Банком щодо компрометації картки Держатель зобов’язаний для подальшого здійснення операцій за 

допомогою картки змінити ПІН-код картки за допомогою мобільного додатку системи UKRSIB online у порядку, 

що описаний вище для зміни початкового ПІН-коду за допомогою мобільного застосунку системи UKRSIB online.    

В процесі при-активації картки буде використовуватися персональний безпечний номер мобільного 

телефону. Позичальник гарантує, що цей номер телефону є персональним та безпечним та  надає згоду Банку на 

передачу інформації Позичальнику  за вказаним телефоном (відкритим каналом зв’язку).  Банк не несе 

відповідальності за розголошення  та/або неотримання Позичальником інформації, що була направлена Банком за 

персональним безпечним номером мобільного телефону. Сторони домовились, що персональний безпечний номер 

мобільного телефону використовується Банком як додатковий засіб ідентифікації Позичальника. 

При отриманні спеціального конверту з ПІН-кодом Держатель повинен впевнитись в цілісності конверту, 

запам’ятати ПІН, знищити ПІН-конверт і надалі зберігати ПІН-код у таємниці окремо від картки. За бажанням 

Держатель може змінити ПІН-код в банкоматі.  

У випадку направлення Банком карти поштою, вона направляються Банком за адресою фактичного 

проживання Держателя, зазначеною в Кредитному договорі, або, у разі зміни адреси, за адресою, про яку 

повідомив Держатель Банку при відвідуванні  відділення Банку та/або зателефонувавши до Контакт-центру Банку.   

7.4.3. ПІН відомий лише Держателю (крім початкового ПІН-коду «0000»). За будь-яких умов Держатель 

зобов`язаний вчинити все можливе для того, щоб забезпечити збереження своєї картки та зберігання в таємниці 

ПІН та CVV2/CVC2 картки, не повинен записувати ПІН на картці або на інших предметах, які зберігаються разом 

з карткою.  

7.4.4.  Користуватися карткою має право лише її Держатель. Прізвище та ім’я Держателя вказується на 

лицьовій стороні картки, якщо така картка є іменною. Максимальна кількість символів для відображення на 

картці прізвища та імені Держателя складає 22 символи. Використання картки в точці торгового еквайрінгу або в 

пункті видачі готівки повинно проводитися в присутності Держателя. 

7.4.5.  Держатель повинен зберігати картку у недоступному для інших осіб місці, окремо від джерел 

електромагнітного випромінювання (мобільних телефонів, телевізорів, моніторів тощо) та магнітів. 

Строк дії картки вказано на лицьовій стороні картки у вигляді ММ/РР (ММ – дві цифри порядкового 

номеру місяця, РР – дві останні цифри року). 

7.4.6. Користування Держателем карткою здійснюється протягом строку її дії, який вказаний на лицьовій 

стороні картки (місяць і рік). Картка дійсна до останнього календарного дня вказаного місяця.  

У разі закінчення строку дії картки, Банк має право у передостанній місяць строку її дії перевипустити 

картку на новий строк, та проінформувати Держателя про такий перевипуск, шляхом направлення 

інформаційного повідомлення, якщо до цього строку від Держателя не надійшла заява про розірвання Договору та 

закриття рахунків або про припинення дії окремої картки або Банком не закрито Картковий рахунок з інших 

підстав, передбачених Договором.  

7.4.7. Держатель має право здійснювати з використанням картки платіжні операції з внесення, переказу або 

зняття коштів. Максимальний строк виконання платіжних операцій передбачений законодавством. 



Отримання готівки за карткою. 

Умовою для видачі готівки за карткою через банкомат є правильне введення ПІН.  

При отриманні готівки, комісія за отримання готівки відповідно до Тарифів, блокується разом із сумою 

замовленої готівки. 

При отриманні готівки Позичальником у пункті видачі готівки (відділені Банку) за допомогою картки для 

здійснення авторизації необхідна наявність документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства 

України може бути використаний на території України для укладення правочинів.  

7.4.8. Оплата товарів та послуг за допомогою картки. 

При використанні картки для оплати товарів та послуг, Держательдо того, як підписати квитанцію про 

здійснення операції (чек), повинен перевірити правильність вказаної суми, валюти та дати операції. Підписуючи 

даний документ, Держатель визнає правильність вказаної суми та доручає Банку виконати кредитовий переказ з 

Карткового рахунку. Держатель повинен отримати одну копію оформленої квитанції (чека). 

Торговельно-сервісні підприємства та заклади (торгові точки), які приймають до оплати картки, позначено 

наступними логотипами: Cirrus, Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron.  

Торгові точки, що приймають картки для оплати товарів чи послуг, мають право вимагати від Держателя 

пред`явлення паспорту чи іншого документу, що підтверджує особу, а також повідомлення інформації, що 

дозволяє ідентифікувати його як законного Держателя, а також введення ПІН – коду для проведення авторизації. 

7.4.9.   При використанні картки для розрахунків слід керуватися «Правилами користування карткою при 

оплаті товарів та послуг у торговельній мережі», «Правилами користування карткою при оплаті послуг в готелях» 

та «Правилами використання платіжної картки у мережі Інтернет», які розміщені на сайті Банку  

https://ukrsibbank.com.  

Банк на письмовий запит Позичальника відправляє Позичальнику вищезазначені правила користування 

карткою, чинні на дату укладання Кредитного договору в спосіб, визначений Позичальником у відповідному 

запиті.   

7.4.10. При здійсненні Держателем оплати товарів та послуг у мережі Інтернет, Банк, з метою підвищення 

безпеки проведення кожної операції, має право здійснювати додаткову ідентифікацію Держателя.  

В такому випадку ідентифікація Держателя при проведенні ним операції відбувається шляхом направлення 

Банком (інформаційним повідомленням) одноразового паролю на  мобільний телефон Держателя, що підключено 

до послуги   Online-inform. Такий одноразовий пароль використовується Держателем під час проведення такої 

операції в мережі Інтернет з урахуванням наступного: 

- Держатель під час проведення однієї операції має право запитати не більше трьох разів новий 

одноразовий пароль шляхом направлення відповідних запитів до Банку (з використанням сайту Банку); 

- У разі невірного вводу одноразового паролю під час проведення однієї операції три рази поспіль Банк має 

право відмовити Позичальнику у проведенні  такої операції. 

7.4.11. Використання картки з метою, що не відповідає законодавству, у тому числі з метою оплати 

товарів або послуг, обіг яких заборонено законодавством, забороняється. У випадку виявлення Банком 

факту використання картки для здійснення протиправних дій, Банк має право надати інформацію у 

правоохоронні органи згідно зі встановленим чинним законодавством України порядком. 

7.14.12. Позичальник/Держатель зобов'язаний не повідомляти та не розголошувати індивідуальну 

облікову інформацію та/або іншу інформацію, що дає змогу ініціювати платіжні операції, та негайно після того, 

як йому стало відомо про факт втрати такої інформації та/або Картки, а також  у разі втрати контролю над 

карткою (неповернення картки банкоматом та інші випадки, за яких Позичальник не може здійснити контроль над 

карткою) або її незаконного використання іншими особами (крадіжка тощо)  повідомити про це Банк шляхом 

звернення до Контакт-центу Банку або до обслуговуючого відділення Банку. При цьому Позичальник/Держатель 

картки обов’язково повинен повідомити ідентифікаційні дані, та не пізніше 3 (трьох) робочих днів після усного 

повідомлення підтвердити свою заяву та бажання (або відмову) у постановці картки у стоп-лист в т.ч. у 

письмовому вигляді за вимогою Банку.  

До моменту повідомлення Позичальником Банку про факт втрати Картки /контролю над карткою та/або 

індивідуальної облікової інформації, ризик збитків від виконання неналежних платіжних операцій та 

відповідальність за них покладаються на Позичальника. З моменту повідомлення Позичальника Банку про факт 

втрати Картки/ контролю над Карткою та/або індивідуальної облікової інформації, ризик збитків від виконання 

неакцептованих/неналежних платіжних операцій та відповідальність покладаються на Банк.  

7.14.13. Взаємодія між Банком та Держателем на випадок шахрайства визначається Процедурою розгляду 

клієнтських звернень в АТ «УКРСИББАНК», яка розміщена за наступним посиланням: 

https://ukrsibbank.com/private-individuals/service-quality/.  

7.14.14. При виявленні картки, раніше заявленої як втрачена чи така, що незаконно використовувалась, 

Держатель повинен повернути її в Банк. 

7.14.15. Особливості використання міжнародної картки в країнах підвищеного ризику: 

Банк з метою зниження ризику використання міжнародної картки у незаконних (шахрайських) цілях, 

рекомендує Держателям бути особливо уважними при користуванні карткою в країнах, що визнані міжнародними 

платіжними системами високо ризиковими. 

Список країн підвищеного ризику: 

https://ukrsibbank.com./
https://ukrsibbank.com./


Мьянма, Китай, Гвінея, Гонконг, Індонезія, Корейська народна демократична республіка, Республіка Корея 

(Південна Корея), Ліберія, Малайзія, Малі, Мавританія, Марокко, Нігерія, Філіппіни, Сінгапур, В’єтнам, Таїланд, 

Туніс, Тайвань (Провінція), Камерун, Центральноафриканська Республіка, Чад, Конго, Екваторіальна Гвінея, 

Габон, Бенін, Буркіна-Фасо, Кот д`Івуар, Нігер, Сенегал, Того, Бразилія, Польща, Туреччина, С’єра-Лєоне, 

Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія, Іспанія, Великобританія, Південна Африка, Шрі-Ланка. 

Вищезазначений список країн підвищеного ризику може змінюватись. Інформацію щодо переліку країн 

підвищеного ризику та діючих обмежень на використання міжнародної платіжної картки Позичальник може 

отримати, звернувшись до Контакт-центру Банку. 

7.14.16. Блокування та розблокування картки з магнітною смугою у разі невірного вводу ПІН-коду: 

У випадку триразового невірного вводу ПІН-коду незалежно від того, у якому пристрої/-ях відбувалося 

таке введення (в тому разі, якщо спроби відбувались поспіль), Банк блокує платіжну картку для проведення 

видаткових операцій, та будь яких операцій, що потребують використання ПІН-коду;Для розблокування картки 

Позичальник повинен звернутися до Контакт-Центру Банку.  

Крім того, Банк має право зупинити або припинити право Держателя на користування карткою у випадках 

порушення Держателем правил її використання, зазначених в Договорі та в законодавстві. При цьому Банк 

повідомляє Держателя про зупинення права використовувати картку та причини такого зупинення шляхом 

направлення Іормаційного повідомлення.  

Банк має право поновити право Держателя використовувати картку або надати нову після усунення причин 

зупинення права використовувати картку.  

7.14.17. У разі якщо валюта операції, що проведена за допомогою картки (отримання готівки, оплата 

товарів тощо), відрізняється від валюти Карткового рахунку, конвертація суми операції у валюту Карткового 

рахунку (для блокування та подальшого списання з Карткового рахунку) виконується згідно з правилами МПС та 

внутрішніми правилами Банку, якщо інше не встановлено законодавством. Така конвертація відбувається з 

урахуванням курсів, що встановлюються МПС та Банком щоденно для обліку операцій, проведених за допомогою 

платіжних карток. При цьому такі курси конвертації можуть відрізнятися від курсів НБУ та/або курсів Банку, 

встановлених для здійснення операцій з купівлі/продажу/обміну валюти у відділеннях Банку, та заблокована на 

Картковому рахунку сума може відрізнятися від суми фактичного списання внаслідок зміни курсів конвертації. 

7.14.18. Картка є власністю Банку. 

 

7.15. Здійснення платежів за допомогою UKRSIB online . 

7.5.1. Система UKRSIB online дозволяє створювати Віртуальну картку на Мобільному пристрої 

Позичальника. За допомогою Віртуальної картки можна здійснювати такі операції: 

- оплата товарів, робіт, послуг у торгівельних мережах, магазинах та інших торгових точках, в яких 

встановлено платіжні термінали, що підтримують функцію безконтактних платежів; 

- оплата товарів, робіт, послуг в мережі Інтернет за умови, що відповідний торговець підтримує функцію 

оплати за допомогою Мобільного застосунку. 

7.5.2. Для здійснення платежів за допомогою UKRSIB online, Позичальник має встановити систему UKRSIB 

online на своєму Мобільному пристрої. Після чого Позичальник створює Віртуальну картку на Мобільному 

пристрої, вводячи відповідні реквізити своєї Картки, та активує її за допомогою коду активації, який Позичальник 

отримує інформаційним повідомленням, або за допомогою дзвінка до Контакт-центру. 

7.5.3. Платіжні операції за допомогою UKRSIB online здійснюються наступним чином: 

- У разі здійснення оплати товарів, робіт, послуг в торгівельних мережах, магазинах та інших торгових 

точках - Позичальник обирає відповідну Віртуальну картку в UKRSIB online і, розмістивши Мобільний пристрій 

поруч з безконтактним платіжним терміналом в пункті продажу, ініціює платіжну операцію та підтверджує її 

шляхом введення аутентифікаційних даних (за необхідності), 

- У разі здійснення оплати в мережі Інтернет (за умови, що торговцем підключена функція оплати за 

допомогою Мобільного застосунку) – Позичальник обирає опцію оплати за допомогою Мобільного застосунку та 

підтверджує оплату шляхом введення аутентифікаційних даних (за необхідності). 

Сторони домовились, що введенням аутентифікаційних даних Позичальник надає свою згоду на здійснення 

Банком платіжних операцій, ініційованих Позичальником за допомогою системи  UKRSIB online. 

7.5.4. За допомогою Мобільного застосунку Позичальник може отримувати додаткові сервіси (якщо у  

- перегляд інформації про платежі, здійснені за допомогою UKRSIB online; 

- перегляд інформації про статус Картки. 

7.5.5. Встановлюючи UKRSIB online на своєму Мобільному пристрої та користуючись ним, Позичальник 

вступає в правовідносини з Провайдером та погоджується з умовами користування UKRSIB online та ініцюювання 

Позичальником платіжних операцій за його допомогою, що викладені в цих Правилах та відповідних 

умовах/правилах/оферті Провайдера, та зобов’язується дотримуватись цих умов. 

7.5.6. Позичальник зобов’язується зберігати аутентифікаційні дані, Мобільний пристрій у такий спосіб, щоб 

унеможливити несанкціонований доступ третіх осіб, в тому числі унеможливити використання Віртуальної картки 

у разі передачі або продажу Мобільного пристрою іншим особам. 

У разі втрати, компрометації або підозри компрометації аутентифікаційних даних та/або даних Картки або 

Віртуальної картки та/або Мобільного пристрою, Позичальник зобов'язаний негайно повідомити про це Банк 

шляхом телефонного дзвінка до Контакт-центру. 



У разі неповідомлення та/або несвоєчасного повідомлення Позичальником Банку про вище зазначене Банк 

не несе відповідальності за можливі збитки Позичальника. 

7.5.7. Позичальник має право в будь-який час відмовитися від використання Віртуальної картки, видаливши 

її  з Мобільного застосунку. 

7.5.8. Банк має право: 

- відмовити Позичальнику в створенні Віртуальної картки для використання в UKRSIB online; та/або  

- припинити надавати послуги через UKRSIB online з будь-яким Провайдером, та/або  

- блокувати дію Віртуальної картки або можливість її використання в UKRSIB online.  

7.5.9. Банк зобов'язаний забезпечити інформаційну підтримку Позичальника з питань використання 

Віртуальної картки через Контакт-центр. 

7.5.10. Банк не несе відповідальності: 

-  за безпеку, точність, законність, придатність та інші аспекти змісту, або функціонування продуктів (в тому 

числі Мобільного застосунку)або послуг Провайдера, або третьої особи, 

- а також не надає підтримку або сприяння щодо будь-якого апаратного або програмного забезпечення 

Провайдера або третіх осіб та його/їх  продуктів або послуг (включаючи Мобільний застосунок або Мобільні 

пристрої). У разі виникнення будь-яких питань або проблем в зв'язку з використанням продуктів або послуг 

Провайдера або третіх осіб, Позичальник повинен звертатися безпосередньо до Провайдера або третіх осіб. 

- не несе відповідальності щодо використання Провайдером або третіми особами даних та інформації про 

Позичальника, які були зібрані Провайдером або третіми особами. Таким чином, будь-яка інформація, яку збирає 

Провайдер або треті особи при використанні Позичальником Мобільного додатку або Віртуальної карти, 

регулюється умовами/правилами/офертою Провайдера або третіх осіб, але не регулюється цими Правилами або 

Договором між Банком та Позичальником. 

 

 

7.6. Права та обов’язки Сторін щодо розрахунково-касового обслуговування та   

обслуговування платіжної картки та Карткового рахунку (за договорами типу Б) 

Банк має право: 

7.6.1. Списувати кошти з Карткового рахунку Позичальника за його платіжними інструкціями  та/або 

шляхом договірного списання та/або на підставі платіжних інструкцій стягувачів у порядку та випадках, 

передбачених законодавством та/або умовами Договору. Примусове списання коштів з Карткового рахунку не 

здійснюється за рахунок кредитних коштів. 

7.6.2. Затримати виконання операції та/або відмовити Позичальнику у виконанні платіжної операції 

щодо зарахування коштів на Картковий рахунок або списання коштів з Карткового рахунку та/або 

у виконанні наданих Позичальником платіжних інструкцій  та/або касових документів у випадках: 

а) якщо на Картковому рахунку недостатньо коштів для виконання поданої Позичальником платіжної 

інструкції та/або касового документу та погашення заборгованості за Кредитним договором та/або за іншими 

договорами, укладеними між Позичальником та Банком,  у разі її наявності; та/або 

б) якщо запитувані Позичальником послуги/операції не передбачені тарифами Банку або у Банку відсутні 

технічні можливості щодо їх надання/проведення; та/або 

в) якщо щодо операції Позичальника виникає підозра, що вона містить ознаки такої, що підлягає фінансовому 

моніторингу відповідно до законодавства України або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до 

законодавства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або 

г) якщо Позичальник не надав необхідні Банку документи та/або інформацію щодо суті фінансової операції 

та/або встановлення осіб, які приймають учать в її здійсненні та/або інших документів за операцією; та/або 

ґ) якщо Позичальник не надав необхідні Банку документи та/або інформацію для проведення Банком 

процедури уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення Позичальника (зокрема, але не 

обмежуючись: інформації / документів щодо фінансового стану Позичальника та змісту його діяльності; 

проведення оцінки фінансового стану Позичальника; визначення належності Позичальника (особи, яка діє від 

його імені) до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в 

міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб; з’ясування місця його проживання або місця 

перебування чи місця тимчасового перебування в Україні); та / або 

д) якщо на запитувані Позичальником послуги розповсюджуються обмеження, встановлені Законодавством з 

принципом екстратериторіальності та/або внутрішніми нормативними актами Банку; та/або 

е) порушення Позичальником встановленого законодавством України порядку використання коштів за 

Картковим рахунком; та/або 

є) в інших випадках, передбачених законодавством України та/або цим Договором. 

Банк відмовляє Позичальнику у надані послуг (проведенні операцій) та/або у виконанні наданих 

Позичальником  платіжних інструкцій та/або касових документів за цим Договором у наступному порядку: 

- у разі відмови у виконанні паперової платіжної інструкції  - шляхом повернення Позичальнику без 

виконання його платіжної інструкції та/або касового документу, зазначивши на зворотному боці такого документу 

дату та причину повернення без виконання  (це засвідчується підписами відповідального виконавця Банку і 

працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 

- у разі відмови у виконанні електронної  платіжної інструкції - невиконання електронного документу Банк 



повідомляє Позичальника засобами системи UKRSIB online із зазначенням дати та причини повернення його без 

виконання. 

Причина невиконання платіжної інструкції та/або касового документу зазначається з посиланням на статтю 

закону України та/або пункт нормативно-правового акту Національного банку України, та/або пункт Договору або 

Правил, відповідно до яких  платіжна інструкція не може бути виконано, якщо це вимагається законодавством 

України. 

Повернення без виконання паперових платіжних інструкцій та/або касових документів Позичальника 

здійснюється при здійсненні ініціювання операції Позичальником в касі Банку або одночасно з наданням 

Позичальнику виписки з Карткового рахунку згідно з умовами Договору. 

У разі затримання виконання операції відповідно до умов Договору Банк повідомляє Позичальника засобами 

системи UKRSIB online та/або в інший спосіб. 

Банк не несе відповідальності перед Позичальником та/або третіми особами за затримку в проведенні 

операції та/або відмову надати Позичальнику послугу та/або провести операцію, якщо вони не передбачені 

тарифами Банку чи у Банку відсутні технічні можливості на їх проведення/надання та/або якщо надання послуги 

та/або проведення операції неможливе не з вини Банку та/або у інших випадках, передбачених Договором. 

Позичальник гарантує, що не матиме претензій до Банку якщо у проведенні операції було відмовлено або її 

проведення було затримано відповідно до умов Договору. 

7.6.3. Припиняти проведення видаткових операцій за Картковим рахунком за  рахунок кредитних коштів у 

випадку виникнення простроченої заборгованості Позичальника за Договором. За наявності заборгованості за 

Договором після закриття Карткового рахунку вимагати від Позичальника  погашення такої заборгованості. 

7.6.4. В першочерговому порядку здійснити погашення заборгованості  за цим Договором та/або іншими 

договорами, укладеними між Позичальником та Банком, шляхом договірного списання коштів з 

Карткового рахунку Позичальника . 

7.6.5. Не виконувати за рахунок кредитних коштів примусове списання коштів з Карткового рахунку 

Позичальника на користь третьої особи  

7.6.6. Прийняти рішення про тимчасове призупинення здійснення операцій з використанням картки, а 

також про вилучення картки за наявності обставин, що можуть свідчити про неправомірне використання картки 

або її реквізитів, ненадання та/або надання недостовірних, неправдивих документів чи відомостей про себе на 

вимогу Банку, користування карткою не уповноваженою на це особою, та в інших випадках, встановлених 

Договором та/або законодавством. На час встановлення правомірності переказу коштів зупиняти зарахування 

коштів на рахунок Позичальника у разі надходження від банку платника  повідомлення про неналежний переказ 

коштів. 

7.6.7. Не перевипускати картку на новий строк дії та блокувати таку картку у випадку відсутності 

операцій за Картковим рахунком та/або карткою за період більше, ніж 6 (шість) календарних місяців, які 

передують даті такого перевипуску згідно з внутрішніми процедурами Банку. 

7.6.8. Надсилати повідомлення, та/або надавати інформацію Позичальнику з питань обслуговування 

Карткового рахунку та/або введення нових послуг за адресою, що вказана  в Кредитному договорі та/або надана 

Позичальником Банку  в письмовій формі. 

7.6.10. Надсилати повідомлення, та/або надавати інформацію Позичальнику з питань обслуговування 

Карткового рахунку, в тому числі конфіденційну інформацію та інформацію, що містить банківську таємницю, 

інформацію, необхідну для проведення процесу при-активації картки  на персональний безпечний номер 

мобільного телефону.   

7.6.11. Використовувати персональний безпечний номер мобільного телефону,  як засіб ідентифікації та 

вважати його персональним та безпечним.  

7.6.12. Змінювати Тарифи на розрахункове-касове обслуговування, на обслуговування операцій з 

використанням картки, повідомивши про це Позичальника за 30 календарних днів до дати їх застосування шляхом 

розміщення відповідної інформації на сайті Банку та/або направивши відповідне Інформаційне повідомлення 

Позичальнику та/або шляхом здійснення відповідної публікації в газеті «Урядовий кур’єр» або в іншому 

офіційному друкованому виданні.  

7.6.13. Зупинити або припинити право користувача на використання електронного платіжного засобу у 

разі порушення користувачем умов його використання, визначених Договором  та/або законодавством (в тому 

числі ), а також з метою виконання вимог  законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення;. 

7.6.14.У разі невідповідності номера рахунку/унікального ідентифікатора та коду отримувача платежу Банк 

(діючи як банк отримувача) має право зупинити проведення платіжної операції на строк до чотирьох робочих днів 

та зарахувати кошти на рахунок до з’ясування для встановлення належного отримувача. У разі неможливості 

встановлення належного отримувача Банк зобов’язаний не пізніше четвертого робочого дня повернути кошти 

банку платника із зазначенням причини повернення.Банк має право також зупинити проведення платіжної операції 

на підставах, у  строк та  в порядку визначеному законодавством України. 
7.6.15. Реалізовувати інші права Банка, передбачені Договором та/або законодавством. 

 



Банк зобов’язаний : 

7.6.16.    Вчасно і належним чином виконувати платіжні та касові операції Позичальника за його Картковим 

рахунком відповідно до законодавства, внутрішнього розпорядку роботи Банку і умов Договору. 

7.6.17. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на  Картковий рахунок Позичальника в день 

надходження їх в Банк. При зарахуванні коштів за електронними документами Банк перевіряє відповідність 

номера рахунку отримувача і його коду та зараховує кошти на Картковий рахунок Позичальника , якщо вони 

збігаються. У разі їх невідповідності Банк має право затримати суму переказу на строк, визначений 

законодавством, для встановлення належного отримувача цих коштів, надіславши відповідний запит до банку 

платника. 

7.6.18. Приймати і видавати готівкові кошти відповідно до законодавства та згідно з внутрішнім 

розпорядком роботи Банку. 

7.6.19. Гарантувати таємницю операцій за Картковим рахунком Позичальника. Без згоди Позичальника 

інформація третім особам з питань проведення операцій на Картковому рахунку може бути надана тільки у 

випадках і порядку, передбачених законодавством. 

7.6.20. Повідомити Позичальника про закінчення терміну дії попередньої картки не пізніше ніж за десять 

календарних днів до закінчення терміну  дії попередньої картки шляхом направлення, Інформаційного 

повідомлення на персональний безпечний номер мобільного телефону Позичальника. У випадку перевипуску 

картки та/або випуску нової картки – повідомляти Позичальника тим  же способом. 

7.6.21. Щомісячно, за запитом надавати Позичальнику безоплатно виписку про платіжні операції за 

Картковим рахунком , яку Позичальник може отримати у  відділенні Банку або в системі UKRSIB online. 

 

 

Позичальник має право: 

7.6.22. Використовувати для здійснення розрахунків платіжні інструменти, передбачені законодавством 

та Договором. 

7.6.23. Оскаржувати будь-які операції за Картковим рахунком, зазначені у виписці, не пізніше 15 

(п’ятнадцяти) календарних днів з дати формування виписки, шляхом надання письмової заяви до відділення 

Банку. У випадку непред’явлення письмової претензії в Банк за вказаними у виписці операціями у зазначений у 

цьому пункті строк, зазначені у виписці операції вважаються підтвердженими і оскарженню у подальшому не 

підлягають. 

7.6.24. У разі незгоди із зміною Банком Тарифів та/або інших умов розрахунково-касового 

обслуговування, відмовитись від послуг Банку та розірвати Договір в порядку, передбаченому Договором. 

7.6.25. Звернутися до  Контакт-центру Банку у випадку виникнення питань щодо обслуговування Банком 

або  проблемних ситуацій пов’язаних з використанням картки.  

7.6.26. Подавати усні та письмові звернення та отримувати відповідь Банку у строки, передбачені 

законодавством.  

7.6.23. Подати запит на одержання інформації  про операції, здійсненні з використанням платіжного 

інструменту, та інформації про операції за його Картковим рахунком в мобільному  застосунку, Контакт-центрі та 

відділенні Банку.  

7.6.24. Подати звернення до Банку про блокування платіжного інструменту. 

 

Позичальник зобов’язаний: 

7.6.25. Виконувати вимоги Договору, законодавства, діючих внутрішніх правил Банку з питань проведення 

(виконання) розрахунково-касових операцій та оплачувати послуги Банку, згідно з Тарифами. 

7.6.26. Не пізніше наступного дня після отримання виписки повідомляти Банк про всі помічені помилки у 

виписках по Картковому рахунку та інших документах про невизнання (не підтвердження) підсумкового 

сальдо по Картковому рахунку.  

7.6.27. Використовувати Картковий рахунок лише у власних потребах, не пов’язаних із здійсненням 

підприємницької діяльності. 

7.6.28.  Забезпечити конфіденційність укладення цього Договору, а саме не розголошувати третім особам 

будь-яку інформацію, що стосується факту укладення та умов цього Договору.  

7.6.29. Не розголошувати ПІН та CVV2/CVC2–код, інші реквізити картки та не передавати картку в 

користування третім особам, а також не повідомляти їм зазначені вище дані. Дозволяється повідомляти 

третім особам номер картки та термін її дії виключно для проведення вказаними особами переказу коштів з 

власного карткового рахунку на Картковий рахунок Позичальника через банкомат Банку з використанням 

номера та терміну дії картки Позичальника. Банк не несе відповідальності за шкоду заподіяну 

Позичальнику у зв’язку з розголошенням ним третім особам будь-яких реквізитів картки. 

7.6.30. При оформленні Кредитного договору вказати достовірні відомості, у тому числі номер контактного 

телефону та/або факсу, адресу фактичного проживання, адресу електронної пошти (за наявності). Протягом 

3 календарних днів з моменту  зміни адреси та/або документів, що посвідчують особу Позичальника,   

сповістити про це Банк шляхом направлення письмового повідомлення або шляхом безпосереднього 

звернення  до обслуговуючого відділення Банку чи до Контакт-центру Банку. 



У разі зміни номеру телефону, в тому числі персонального безпечного номеру мобільного телефону, втрати 

телефону або передачі його третім особам негайно повідомити про це Банк, зателефонувавши до Контакт-

центру Банку. У випадку не вчинення зазначених дій, Позичальник несе повну відповідальність за дії, що 

можуть бути вчинені третьою особою із використанням телефону Позичальника. 

7.6.31.У разі зміни прізвища та/або імені Держателя картки/карток звернутися до Банку з відповідною 

заявою про перевипуск картки/карток такого Держателя за власний рахунок.  

 

8. Порядок закриття Карткового рахунку та розірвання Договору (за Договорами типу Б) 

 

8.1. Картковий рахунок закривається на підставі заяви Позичальника. При цьому Позичальник зобов’язаний 

погасити заборгованість за Договором не пізніше дня  подання заяви про закриття рахунку. 

 Заява Позичальника на закриття Карткового рахунку після закінчення терміну дії ліміту кредитування та 

повного погашення заборгованості Позичальника за Кредитним договором може міститися в Кредитному договорі. 

У  разі наявності у момент закриття Карткового рахунку залишків коштів на ньому, Позичальник доручає Банку 

здійснити платіжну операцію щодо перерахування залишку коштів з Карткового рахунку Позичальника на інший 

поточний/картковий рахунок Позичальника, відкритий в Банку або видачу коштів готівкою через касу Банка, або 

перерахувати залишок грошових коштів через сервіс внутрішньобанківських платежів Банку «За мить» на ім’я 

Позичальника (далі – завершальні платіжні операції).  Спосіб видачі залишку грошових коштів визначається в 

заяві на закриття рахунку. Підписанням Кредитного договору Позичальник засвідчує свою згоду на виконання 

вищезазначених завершальних платіжних операцій.    

В день подання Позичальником заяви про закриття Карткового рахунку Банк: 

 - анулює ліміт кредитування (ліміт овердрафту) та блокує картку 

- після спливу 45 календарних днів (дата закриття рахунку) закриває Картковий рахунок Позичальника 

(наступний календарний день після проведення останньої завершальної операції).  

8.2. Договір може бути розірвано за ініціативою Банку у наступних випадках: 

- у випадку відсутності руху та/або залишку коштів на Рахунку(-ах) Позичальника протягом 12 (дванадцяти) 

місяців, та/або 

- у випадках, передбачених законодавством України та/або Договором, або у разі порушення 

Позичальником  умов Договору, та/або  

- у випадку, якщо Позичальник веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись проводить операції, 

проведення яких через Банк, на думку Банку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства 

України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в тому числі щодо 

протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або  

- у випадку, якщо Позичальник веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись, співпрацює та/або має у 

своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний з  особами, співпраця та/або будь-який зв'язок з якими, на думку Банку, 

призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або Законодавства з принципом 

екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в тому числі, щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, 

та/або 

- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або обставини відносно 

Позичальника чи здійснюваних Позичальником операцій, що, на думку Банку,  має або може мати негативний 

вплив для Банку та/або Групи BNP Paribas, в тому числі, але не обмежуючись призводить або може призвести до 

матеріальних збитків та/або негативно впливати на репутацію Банку та/або Групи BNP Paribas та/або призводить 

або може призвести до будь-яких інших негативних наслідків для Банку та/або Групи BNP Paribas, та/або у 

випадку втрати Банком комерційного інтересу щодо подальшої співпраці з  Позичальником, та/або 

- у випадку технічної неможливості обслуговування Позичальника в подальшому.  

- у випадках, передбачених чинним законодавством. 

У випадку закриття Рахунку за ініціативою Банку з підстав, викладених вище, Банк повідомляє 

Позичальника про блокування видаткових операцій по Рахунку з метою його подальшого закриття. 

Зобов’язання Сторін за Договором припиняються, у повному обсязі, якщо інше не витікає з умов Договору у дату 

закриття Рахунку(-ів). У разі наявності непогашеної заборгованості перед Банком, Банк може вимагати сплати 

такої заборгованості в порядку та на умовах, зазначених у повідомленні, а  Позичальник зобов’язаний  погасити 

заборгованість перед Банком у порядку та на умовах, зазначених у повідомленні. В такому разі зобов’язання, щодо 

погашення заборгованості перед Банком існують до повного  їх виконання Позичальником. 

Повідомлення Банку про блокування видаткових операцій на Рахунку/ закриття Рахунку може бути 

паперовим або електронним та направлятися поштовим зв’язком та/або кур’єром, та/або каналами системи 

дистанційного обслуговування, та/або в інший спосіб. 

Сторони домовились, що паперове повідомлення може бути підписано факсиміле уповноваженої особи 

Банку наступного зразку: 

 

 

Заступник Голови Правління                                                                                      Кашперук А.Б.        



з питань роздрібного бізнесу                                                                                        

АТ «УКРСИББАНК» 

 

 

 

 

 

Сторони дійшли згоди, що у разі застосування Банком права, зазначеного в цьому пункті, всі наявні залишки 

грошових коштів на Рахунку(-ах) перераховуються на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути 

отримані Позичальником за його першою вимогою з урахуванням вимог законодавства України. 

8.3.  Арешт, накладений на кошти, не припиняється в разі закриття рахунку за ініціативою Клієнта або Банка 

у випадках, визначених законодавством України. 

Документ про арешт коштів Банк і надалі обліковує на відповідному позабалансовому рахунку. Кошти, 

арештовані на рахунку Позичальника, банк перераховує та обліковує на відповідному балансовому рахунку для 

подальшого виконання платіжної інструкції стягувача в разі її надходження. 

 

 
      9. Обслуговування в системі UKRSIB online 

9.1. Особливості обслуговування Позичальника в системі UKRSIB online (за Договорами типу Б) 

9.1.1. Для цілей застосування цих Правил Банк за допомогою системи UKRSIB online здійснює 

дистанційне обслуговування Продуктів: отримання та управління Продуктами (в тому числі, але не обмежуючись, 

зміни умов надання або припинення надання Продукту)  та отримання інформації щодо Продуктів та операцій 

Позичальника, в тому числі  забезпечує обмін технологічною та іншою інформацією між Сторонами в частині 

надання Позичальнику інформації щодо отриманих на умовах цих Правил та Кредитного(-их) договору(-ів) 

кредитів, інших Продуктів, та інформації з питань обслуговування Позичальником кредитів, зазначених у цьому 

пункті Правил.  

Також система UKRSIB online використовується з метою формування та надсилання до Банку або 

отримання від Банку електронних документів (в тому числі, але не обмежуючись, заяв, запитів, розпоряджень, 

платіжних інструкцій,) та електронних повідомлень від Банку, обміну з Банком інформацією. 

Електронні документи можуть формуватися у системі UKRSIB online з урахуванням її технічних 

можливостей. 

9.1.2. Дистанційне обслуговування Продуктів та електронний обмін інформацією з Банком за допомогою 

системи UKRSIB online здійснюється на підставі Договору, в тому числі відповідно до Інструкцій, та/або іншого 

договору, укладеного між Сторонами, та/або  відповідно до технічних можливостей системи UKRSIB online. 

Сторони домовились, що умови даного Договору, зокрема щодо обслуговування у системі UKRSIB online, 

в тому числі, але не виключно щодо укладення правочинів, інформаційного обміну, підписання правочинів, 

будь-яких документів, повідомлень, підтвердження дій та/або здійснення електронної ідентифікації 

Позичальника за допомогою OTP застосовуються також до врегулювання правовідносин Сторін на ринках 

капіталу та є елементом відповідних договорів, укладених Банком у якості професійного учасника на ринках 

капіталу. 

З дати виведення з експлуатації системи Star 24 дистанційне обслуговування Позичальників здійснюється 

системою UKRSIB online на умовах, викладених у цих Правилах. 

9.1.3. Банк має право в односторонньому порядку вносити зміни до Інструкцій. У випадку внесення змін 

Банк розміщує Інструкцію (з урахуванням змін) на сайті Банку  https://myukrsibbank.com та/або повідомляє про це 

Позичальника засобами системи UKRSIB online. Користування Позичальником системою UKRSIB online після 

внесення змін до Інструкції вважається згодою Позичальника щодо продовження обслуговування за Договором з 

урахуванням внесених змін до Інструкцій.  

9.1.4. У випадку, якщо станом на дату укладення Договору між Банком та Позичальником уже укладено 

окремий договір дистанційного банківського обслуговування, положення цього Договору щодо обслуговування в 

системі UKRSIB online застосовуються до Позичальника в частині, що не суперечить договору дистанційного 

банківського обслуговування. 

9.1.5. Доступ до системи UKRSIB online надається тільки повнолітнім дієздатним фізичним особам, що 

користуються Продуктами Банку і здійснюють їх обслуговування через систему UKRSIB online особисто. 

Дистанційне банківське обслуговування за довіреністю не здійснюється. 

9.1.6.Банк підключає Позичальника до системи UKRSIB online з дати отримання Позичальником 

Особистого ключа та Особистого пароля у порядку, встановленому Договором, у т.ч. Інструкціями. 

 9.1.7. Сторони домовились, що обслуговування в системі UKRSIB online для цілей цих Правил здійснюється 

з використанням засобів ідентифікації та аутентифікації, що є достатніми та безпечними.  

9.1.8. Позичальникам, яким до дати оформлення Кредитного договору не було надано доступ до системи 

UKRSIB online на підставі раніше укладеного з Банком договору дистанційного банківського обслуговування, 

Особистий ключ надається Банком при оформленні Кредитного договору шляхом зазначення Особистого ключа на 

екземплярі Кредитного договору Позичальника.  

У випадку необхідності заміни Особистого ключа (у випадку блокування за ініціативою Позичальника або 



Банку) Позичальник: 

- Подає до відділення Банку заяву про зміну засобів ідентифікації, у тому числі у формі електронного 

документа, який підписаний КЕП, засоби якого надані надавачем електронних довірчих послуг внесеним до 

Довірчого списку; 

- Звертається до Контакт-центру для отримання інформації щодо порядку заміни або встановлення 

(надання) Персонального безпечного номеру мобільного телефону. 

При цьому чинним вважається Особистий ключ, наданий Банком Позичальнику останнім. 

9.1.9. З метою надсилання Позичальнику Особистого пароля для першого входу до системи UKRSIB online, 

в тому числі і після його зміни, та ОТР Банк використовує персональний безпечний номер мобільного телефону 

Позичальника.   

Позичальник підтверджує, що такий номер є персональним та безпечним для отримання повідомлень, що 

містять у собі конфіденційну інформацію.  

У разі необхідності встановлення персонального безпечного номеру мобільного телефону, якщо такий 

номер мобільного не був зазначений у Кредитному договорі, або заміни на інший Позичальник: 

- Оформлює у банкоматах Банку запит на зміну або введення персонального номеру мобільного телефону. У 

разі заміни персонального номеру мобільного телефону обов’язково змінюється Особистий пароль, який 

автоматично генерується та надсилається Банком на персональний безпечний номер мобільного телефону 

Позичальника (шляхом надсилання інформаційного повідомлення); або 

- Подає до відділення Банку заяву про встановлення/на зміну засобів ідентифікації, у тому числі у формі 

електронного документа, який підписаний кваліфікованим електронним підписом (далі по тексту Правил -  КЕП), 

засоби якого надані надавачем електронних довірчих послуг, внесеним до Довірчого списку. У заяві про 

встановлення/на зміну засобів ідентифікації Позичальник вказує номер мобільного телефону, який він вважає 

персональним та безпечним для подальшого отримання  інформаційних повідомлень, що містять конфіденційну 

інформацію; або 

- Звертається до Контакт-центру для отримання інформації щодо порядку заміни або встановлення 

(надання) персонального безпечного номеру мобільного телефону. 

9.1.10.Позичальник оплачує надані Банком за допомогою системи UKRSIB online послуги за Договором у 

розмірі згідно з Тарифами Банку, що діють у відповідності до умов (порядку), встановлених Договором.             

9.1.11. Обслуговування Продуктів Банку за допомогою системи UKRSIB online передбачає надання 

Позичальникам Сервісів, в тому числі щодо кредитування, на підставі правочинів, вчинених у вигляді електронних 

документів за допомогою системи UKRSIB online, направлення Позичальником до Банку електронних документів 

та інформаційних запитів щодо проведених операцій, їх обробку Банком та отримання Позичальником інформації 

за Продуктами Банку відповідно до Договору та/або інших договорів, укладених Сторонами.  

9.1.12. Електронні документи, електронні договори та угоди, інформаційні запити, електронні повідомлення, 

що направляються Позичальником у Банк із використанням системи UKRSIB online, повинні містити усі 

обов'язкові реквізити, що визначені вимогами Договору, зокрема Інструкцій, законодавства, та обов’язково (якщо 

це передбачено) повинні бути підтверджені (посвідчені) за допомогою ОТР. Електронні документи, які не містять 

необхідних реквізитів та не підписані  (якщо це передбачено) електронним підписом, тобто не підтверджені (не 

посвідчені) за допомогою ОТР, Банком не розглядаються та в обробку не приймаються. Позичальник несе 

відповідальність за достовірність інформації, що міститься в електронному документі, який сформований 

Позичальником. 

   9.1.13.  Своїм підписом під Договором або відповідним документом Позичальник надає Банку безумовну та 

беззаперечну згоду на виконання та обробку електронних документів, що надсилаються та/або оформлюються 

Позичальником за допомогою системи UKRSIB online. 

9.1.14. Сторони визнають достатнім та безпечним метод захисту каналів передачі даних за допомогою 

системи UKRSIB online, а Позичальник приймає на себе ризики використання вказаного методу захисту, що 

підтверджується його підписом під цим Договором.  

При цьому, укладення Договору свідчить, що Позичальник підтверджує та повністю розуміє можливість 

несанкціонованого доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем, що використовуються для 

передачі/обміну даними Сторонами, що містяться в текстах електронних документів, та, відповідно, розуміє 

можливість їх компрометації, та виникнення пов’язаних з цим збитків тощо, що може статися внаслідок відмови 

Позичальника від використання засобів ідентифікації та аутентифікації та/або при незабезпеченні Позичальником 

належного зберігання, контролю над носіями такої інформації  та захисту від доступу третіх осіб.  

У зв'язку з цим  Позичальник підтверджує, що не має та не буде мати до Банку будь-яких претензій та/або не буде 

вимагати від нього відшкодування будь-яких збитків. 

9.1.15. Своїм підписом під Договором або відповідним документом Позичальник визнає та приймає на 

себе ризики користування системою UKRSIB online із застосуванням засобів ідентифікації та аутентифікації, 

передбачених цими Правилами, та забезпечує особисте використання та запобігання їх використанню третіми 

особами.  

           9.1.16. Електронні документи, що підтверджені (посвідчені) за допомогою ОТР, мають рівну юридичну силу 

з паперовими письмовими документами та вважаються такими, що підписані Позичальником власноручно. 

Укладення Договору свідчить, що Позичальник визнає достатнім метод захисту інформації за допомогою OTP, що 

використовуються при засвідченні документів у електронній формі, для підтвердження походження, достовірності 



та цілісності даних в електронній формі (в тому числі ідентифікації підписувача), у вигляді яких фіксується 

інформація в електронних документах, створюваних за допомогою та у системі UKRSIB online. Підтвердження 

електронного документу за допомогою OTP свідчить про те, що Позичальник ознайомився, усвідомлює та згоден  

зі змістом  такого документу. 

          9.1.17. Електронні документи без підтвердження (посвідчення) Позичальником за допомогою ОТР не мають 

юридичної сили, Банком не розглядаються і не приймаються. При цьому Сторони визнають, що підробка ОТР 

Позичальника неможлива без розповсюдження Позичальником такої інформації третім особам та при 

незабезпеченні Позичальником належного зберігання, контролю над носіями такої інформації  та захисту від 

доступу третіх осіб. 

9.1.18. Сторони визнають як єдину шкалу часу при роботі з системою UKRSIB online київський час. 

Контрольним є час системних годинників апаратних засобів Банку. 

9.1.19. У випадках компрометації, несанкціонованого доступу, втрати, викрадання засобів ідентифікації 

та аутентифікації, в тому числі персонального безпечного номеру мобільного телефону або в разі виникнення такої 

підозри чи загрози Позичальник негайно припиняє використання системи UKRSIB online, вживає термінових 

заходів щодо блокування скомпрометованих засобів ідентифікації та аутентифікації чи персонального безпечного 

номеру мобільного телефону та негайно повідомляє про це Контакт-центр будь-яким зручним способом, а також 

Банк у найкоротший термін – письмово. 

9.1.20. У випадках компрометації, несанкціонованого доступу, втрати, викрадання засобів ідентифікації 

та аутентифікації, в тому числі персонального безпечного номеру мобільного телефону, зазначеного в Договорі 

(Кредитному договорі або у відповідному документі), або в разі виникнення такої підозри чи загрози Банк негайно 

припиняє проведення обслуговування Позичальника в системі UKRSIB online, вживає термінових заходів щодо 

блокування скомпрометованих засобів ідентифікації та аутентифікації та повідомляє про це Позичальника будь-

яким зручним способом.  

9.1.21. Після повідомлення Позичальником Контакт-центру про випадок (або виникнення підозри чи 

загрози) компрометації, несанкціонованого доступу, втрати, викрадання засобів ідентифікації та аутентифікації 

та/або персонального безпечного номеру мобільного телефону Банк протягом 2-х годин вживає всіх необхідних 

заходів для повного блокування засобів ідентифікації та аутентифікації Позичальника. До моменту блокування 

засобів ідентифікації та аутентифікації, в тому числі протягом часу, необхідного для повного блокування засобів 

ідентифікації та аутентифікації, Банк не несе відповідальності за дії Позичальника, що здійснені в системі UKRSIB 

online з використанням засобів ідентифікації та аутентифікації Позичальника. 

 

9.1.22. Купівля, продаж безготівкової іноземної валюти через систему UKRSIB online. 

9.1.22.1. Послуги з купівлі, продажу безготівкової іноземної валюти (надалі в цьому пункті – Послуги) 

надаються Позичальникам за умови наявності у Позичальника доступу до системи UKRSIB online, а також за 

наявності у Позичальника відкритих Рахунків у відповідних валютах, необхідних для надання Послуги (для 

списання коштів для проведення операції та для зарахування коштів по результатам операції). 

9.1.22.2. Якщо інше не передбачено Законодавством, Послуги з купівлі безготівкової іноземної валюти 

надаються в сумі лімітів, встановлених Банком. 

9.1.22.3. Послуги надаються для наступних валют: гривня, доллар США, євро, англійський фунт, 

швейцарський франк, польський злотий, канадський долар. 

9.1.22.4. Порядок подання та виконання заяви на купівлю/продаж іноземної валюти за допомогою 

UKRSIB online.  

9.1.22.4.1. Позичальник формує заяву на купівлю/продаж іноземної валюти (заяви на проведення платіжної 

операції) шляхом заповнення відповідних форм в інтерфейсі системи UKRSIB online.  

9.1.22.4.2. В заяві на купівлю/обмін/продаж іноземної валюти Позичальник вказує наступні відомості: 

- Рахунок, з якого кошти у відповідній валюті списуються для купівлі, продажу безготівкової 

іноземної валюти, 

- Рахунок, на який зараховуються кошти у відповідній валюті після купівлі, продажу безготівкової 

іноземної валюти, 

- Сума в іноземній валюті, яку Позичальник бажає купити/продати, 

Наступні реквізити заяви на купівлю/обмін/продаж іноземної валюти заповнюються автоматично: 

- Дата проведення операції є датою прийняття Банком заяви на купівлю/продаж іноземної валюти, 

- Мета купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти, а саме «на власні потреби», 

- Курс Банку на дату подання Заяви. 

- ПІБ Клієнта, 

- Назва та МФО Банку. 

9.1.22.4.3. Після заповнення всіх необхідних реквізитів, Позичальник підписує заяву на 

купівлю/обмін/продаж іноземної валюти шляхом підтвердження його ОТР в порядку встановленому Договором, 

після чого заява на купівлю/продаж іноземної валюти автоматично направляється в Банк для виконання.  

9.1.22.4.5. Підтвердженням ОТР заяви на купівлю/обмін/продаж іноземної валюти, Позичальник доручає та 

надає Банку, згоду на здійснення договірного списання з відповідного рахунку, зазначені в заяві на купівлю/ 
обмін/продаж іноземної валюти, суми коштів, достатньої для здійснення купівлі або продажу безготівкової 

іноземної валюти.  



9.1.22.4.6. Заява на купівлю/ обмін/продаж іноземної валюти обробляється та виконуються або відхиляється 

Банком лише в операційний час Банку операційного дня, який припадає на робочий день Банку.  

9.1.22.4.7. Після проведення операції з купівлі/ обмін/продажу безготівкової іноземної валюти Банк 

зараховує куплену іноземну валюту/гривню на відповідний рахунок, вказаний в заяві на купівлю/ обмін/продаж 

іноземної валюти. 

9.1.22.4.8. Виконана заява на купівлю/ обмін/продаж іноземної валюти зберігається в електронній формі в 

системі UKRSIB online. 

9.1.22.5. Відмова у виконанні заяви на купівлю/ обмін/продаж іноземної валюти. 
9.1.22.5.1. Банк має право відмовитись від виконання заяви на купівлю/ обмін/продаж іноземної валюти у 

наступних випадках: 

- наявності порушення будь-якої умови Договору або іншого договору, укладеного між Сторонами, 

- недостатності коштів на рахунку Клієнта для здійснення операції. недоступність запитуваної валюти,  

- наявності на рахунках, які використовуються для надання Послуги, будь-яких обмежень,  

- у разі якщо надання Послуги порушує або може призвести, на думку Банку, до порушення Законодавства 

або Законодавства з принципом екстратеріторіальності. 

9.1.22.2. У разі відмови від виконання заяви на купівлю/ обмін/продаж іноземної валюти Банк повідомляє 

про це Клієнта засобами системи UKRSIB online. 

9.2. Права та обов’язки Сторін за Договорами типу Б при обслуговуванні в системі  UKRSIB 

online 

9.2.1. Банк має право: 

9.2.1.1. Здійснювати обслуговування Позичальника в системі UKRSIB online, зокрема щодо кредитування 

на підставі електронних правочинів, вчинюваних Сторонами за допомогою та у системі  UKRSIB online, 

відповідно до Договору, в тому числі Інструкцій, та вимог законодавства.  

9.2.1.2. Запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби з метою поліпшення 

функціонування системи UKRSIB online. 

9.2.1.3. Здійснювати постійне блокування Особистого пароля та Особистого ключа за власною ініціативою 

та за ініціативою Позичальника у порядку, встановленому Договором, у тому числі Інструкціями.  

9.2.1.4. Надсилати повідомлення, та/або надавати інформацію Позичальнику з питань обслуговування 

Позичальника в системі UKRSIB online, в тому числі конфіденційну інформацію та інформацію, що містить 

банківську таємницю, за персональним безпечним номером мобільного телефону.   

9.2.1.5. Укладати Кредитні договори за допомогою та у системі UKRSIB online в електронному вигляді в 

порядку та на умовах, встановлених цим Договором. 

9.2.2. Банк зобов’язаний: 

9.2.2.1. Надавати консультації Позичальнику з приводу обслуговування Позичальника та роботи в системі 

UKRSIB online за телефоном, вказаним на сайті Банку. 

9.2.2.2. Підключити Позичальника до системи UKRSIB online, здійснювати обслуговування Позичальника за 

допомогою системи UKRSIB online та передати йому Особистий ключ та Особистий пароль у порядку, 

визначеному Договором. 

9.2.2.3.Надсилати інформаційні повідомлення Позичальнику, що містять Особистий пароль та/або OTP, на 

персональний безпечний номер мобільного телефону Позичальника. 

9.2.2.4. Обробляти за допомогою засобів системи UKRSIB online інформаційні запити Позичальника та 

виконувати їх за умови дотримання Позичальником правил оформлення і передачі таких запитів, а також 

процедури їх захисту шляхом використання засобів ідентифікації та аутентифікації. 

9.2.2.5. За зверненням Позичальника будь-яким можливим способом, впровадженим в системі UKRSIB 

online та передбаченим Інструкціями, здійснювати постійне блокування (без можливості поновлення) діючих 

Особистого ключа та Особистого пароля. 

9.2.2.6.У разі звернення Позичальником до Банку щодо заміни засобів ідентифікації та аутентифікації, у 

порядку, передбаченому Договором, виконати наступні дії відповідно до такої заяви: 

 згенерувати та забезпечити Позичальника новими засобами ідентифікації та аутентифікації (крім 

персонального безпечного номеру мобільного телефону) та/або 

 внести зміни до системи UKRSIB online та надсилати  інформаційні повідомлення, на персональний 

безпечний номер мобільного телефону.  

Забезпечення Позичальника новим Особистим ключем можливе лише у разі здійснення постійного (без 

можливості поновлення) блокування Банком або Позичальником існуючого Особистого ключа. 

9.2.2.7.Інформувати Позичальника про внесення змін до Інструкцій та/або зміну режиму роботи в системі 

UKRSIB online згідно з умовами Договору. 

9.2.2.8. У випадку надання пропозицій щодо укладення/укладення Кредитних договорів в електронному 

вигляді за допомогою системи UKRSIB online надавати всі необхідні та обов’язкові згідно законодавства 

документи погодженим з Позичальником способом та з урахуванням технічних можливостей системи UKRSIB 

online. 

9.2.3. Позичальник має право: 

9.2.3.1. Отримувати послуги у межах можливостей системи UKRSIB online, в тому числі щодо 

кредитування на підставі електронних правочинів, відповідно до умов Договору.  



9.2.3.2. Отримати Особистий ключ та Особистий пароль для першого входу в порядку, передбаченому 

Договором. 

9.2.3.3.  У разі необхідності ініціювати постійне, без можливості поновлення, блокування Особистого 

пароля та/або Особистого ключа усіма можливими способами, впровадженими в системі UKRSIB online та 

передбаченими Інструкціями. 

9.2.3.4.У разі блокування Особистого ключа або Особистого пароля отримати новий Особистий ключ та/або 

Особистий пароль у порядку, передбаченому Договором. 

9.2.3.5.Припиняти дію існуючих послуг, що надаються за допомогою системи UKRSIB online, шляхом 

підписання між Сторонами додаткової угоди щодо внесення змін до Договору у відділенні Банку, в якому 

Позичальником було укладено Договір. 

9.2.3.6. Здійснювати зміну персонального безпечного номеру мобільного телефону Позичальника на 

новий у порядку, передбаченому Договором. 

9.2.4. Позичальник зобов’язаний: 

9.2.4.1.Дотримуватись усіх технічних, організаційних, правових та інших вимог, встановлених Банком щодо 

роботи з системою UKRSIB online відповідно до цього Договору, Інструкцій та вимог законодавства. 

9.2.4.2. При використанні системи UKRSIB online Позичальник зобов’язується виконувати вимоги та 

рекомендації Банку з питань інформаційної безпеки, що наведені в Інструкціях. 

Забезпечити збереження засобів ідентифікації та аутентифікації в системі UKRSIB online таким чином, щоб 

виключити розголошення інформації та їх використання третіми особами. Не передавати та не розголошувати 

Особистий ключ та Особистий пароль іншим особам, відповідати за їх зберігання та використання. 

9.2.4.3. Забезпечити контроль та унеможливити доступ до пристрою та засобів ідентифікації та 

аутентифікації, з застосуванням яких Позичальник здійснює доступ та отримує послуги за допомогою системи 

UKRSIB online. 

 

9.3. Особливості кредитування на споживчі цілі за допомогою системи UKRSIB online 

9.3.1. Кредити на споживчі цілі за допомогою системи UKRSIB online можуть бути надані Позичальникам, які 

відповідають у сукупності наступним вимогам: 

- з Позичальником вже був укладений та обслуговується Кредитний договір на умовах Розділу ІІ цих Правил;  

- Позичальника підключено до (він зареєстрований) та Позичальник використовує послуги Банку за допомогою 

системи UKRSIB online;  

- Позичальника ідентифіковано Банком та строк уточнення інформації щодо його ідентифікації ще не настав. 

9.3.2. Кредити на споживчі цілі надаються на підставі та на умовах Кредитних договорів, що укладаються в 

електронному вигляді за допомогою системи UKRSIB online.  

9.3.3. Сторони домовились про наступний порядок посвідчення Кредитних договорів та документів в 

електронному вигляді, які укладаються/оформляються  за допомогою системи UKRSIB online, та оформлення, 

надання яких Позичальнику передбачено згідно з вимогами законодавства у сфері споживчого кредитування:  

- зі сторони Позичальника вказані у цьому пункті Правил документи посвідчуються з застосуванням ОТР та/або 

власноручного електронного підпису; 

- зі сторони Банку вказані у цьому пункті Правил документи посвідчуються шляхом накладання кваліфікованого 

електронного підпису  та/або аналогу власноручного підпису уповноваженої особи та печатки Банку (факсиміле), 

що наведені  нижче: 

 

 

 

Заступник Голови Правління –  

Директор з питань споживчого кредитування                                                                            Кадуліна Ю.Р. 

АТ «УКРСИББАНК»  

 

 

 

 

При, цьому Сторони визнають та підтверджують, що вказані у цьому пункті Правил документи, в тому числі  

Кредитний договір, укладений Сторонами за допомогою системи UKRSIB online у вигляді електронного 

документа, посвідчені в порядку, наведеному у цьому пункті Правил, мають рівну юридичну силу з паперовими 

письмовими документами та вважаються такими, що підписані власноручно Позичальником та уповноваженими 

особами Банку. 

9.3.4. Передача Позичальнику його примірника Кредитного договору та документів в електронному вигляді, які 

укладаються/оформляються  за допомогою системи UKRSIB online, та оформлення, надання яких Позичальнику 

передбачено згідно з вимогами законодавства у сфері споживчого кредитування, здійснюється за вибором 

Позичальника наступним способом:  
- відразу після оформлення та підписання шляхом забезпечення засобами системи UKRSIB online доступності для 

завантаження або можливості роздрукування зазначених у цьому пункті Правил документів; та/або 



- відразу після оформлення та підписання шляхом передачі на електронну адресу Позичальника, зазначену ним та 

зафіксовану у системі UKRSIB online та/або Договорі, та/або відповідному документі, наданому Банку. 
Для отримання Позичальником в подальшому засвідчених відповідно до законодавства копій електронних 

документів, зазначених в цьому пункті Правил,  в паперовому вигляді Позичальник може звернутись до будь-

якого відділення Банку. 
9.3.5. Сторони домовились, що зазначені у даному Розділі Правил документи в електронному вигляді вважаються 

отриманими Позичальником з моменту забезпечення засобами системи UKRSIB online їх доступності для 

завантаження або можливості роздрукування. 

9.4. Особливості отримання інформації щодо Продуктів та операцій за допомогою засобів дистанційного 

банківського обслуговування 

9.4.1. На запит Позичальника, сформований та наданий Позичальником до Банку з використанням системи 

UKRSIB online або шляхом звернення до Контакт-центру, Позичальнику надається інформація щодо Продуктів та 

операцій у вигляді виписок за Рахунком(-ами) або довідок про наявність та стан відкритих/закритих Рахунків у 

Банку, про залишки коштів на Рахунку на певну дату, про наявність/відсутність заборгованості перед Банком, в 

тому числі про стан кредитної заборгованості,  інші довідки за кредитними операціями. Перелік Продуктів та 

операцій, щодо яких Позичальник може отримати інформацію на запит, сформований у системі UKRSIB online 

або шляхом звернення до Контакт-центру (далі для цілей цього розділу Правил – Довідкова інформація), 

зазначений у цьому пункті Правил не є вичерпним. 

Банк, в рамках врегулювання простроченої заборгованості із Позичальником, має право з використанням системи 

UKRSIB online направляти Позичальнику документи, що підтверджують заборгованість Позичальника,  (в т.ч. 

розрахунок простроченої заборгованості та всіх інших платежів та підставу їх нарахування) та всі необхідні 

документи та дані, передачу яких Позичальнику вимагає законодавство, що регулює порядок роботи з питань 

врегулювання простроченої заборгованості. 

9.4.2. Для формування Позичальником запиту на отримання та отримання Позичальником Довідкової інформації з 

використанням системи UKRSIB online Позичальник повинен аутентифікуватися та ідентифікуватися в системі 

UKRSIB online. 

9.4.3. Для формування Позичальником запиту на отримання та отримання Позичальником Довідкової інформації 

шляхом звернення до Контакт-центру Позичальник повинен ідентифікуватися, назвавши на прохання оператора 

Контакт-центру, наступні дані: 

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); 

- дата народження; 

- слово-пароль; 

- паспортні дані (номер, серія (за наявності), ким та коли виданий); 

- адреса проживання та/або реєстрації, що зазначена в паспорті; 

- номер облікової картки платника податків. 

 У разі позитивного результату ідентифікації, здійсненої у порядку, визначеному у цьому пункті Правил, 

Позичальник повинен надати всі параметри, запитувані Банком, що необхідні для формування запиту на 

отримання Довідкової інформації. 

9.4.4. Довідкова інформація може бути надана тільки Позичальнику, що є власником запитуваної інформації, 

тобто щодо власних Рахунків, стану власних Рахунків та власних операцій Позичальника.  

9.4.5. Банк надає Довідкову інформацію в обсязі, визначеному Позичальником в запиті.  

9.4.6. Банк надає Довідкову інформацію одним з обраних Позичальником способів, а саме: 

- у вигляді електронної копії (скан-копії) з оригіналу підписаного уповноваженою особою Банку 

документу через систему UKRSIB online;  

При цьому, на вимогу Позичальника йому може бути надано оригінал документа у паперовій формі одним 

зі способів, зазначених нижче. 

- шляхом направлення оригіналу підписаного уповноваженою особою Банку документу у паперовій 

формі рекомендованим листом на адресу Позичальника, зазначену у Договорі. При цьому, обравши 

такий спосіб отримання Довідкової інформації, Позичальник усвідомлює ризики доступу та 

розголощення третім особам інформації, що містить персональні дані та/або банківську таємницю.  

- шляхом видачі Позичальнику оригіналу підписаного уповноваженою особою Банку документу у 

паперовій формі в обраному Позичальником відділенні Банку. 

9.4.7. Своїм підписом під Договором, іншим договором, укладеним між Сторонами, Позичальник підтверджує, що 

йому відомо те, що Довідкова інформація може містити банківську таємницю та персональні дані Позичальника, 

Позичальник надає Банку безумовну та беззаперечну згоду на надання Банком Позичальнику Довідкової 

інформації у спосіб та в обсязі, визначені Позичальником у запиті, та у відповідь на запит, сформований та 

наданий Позичальником Банку в порядку, зазначеному в цьому розділі Правил. 

 

10. Вчинення заходів щодо пом’якшення навантаження Позичальника за Кредитним договором на 

період дії Обставин непереборної сили (форс-мажор) 

 



10.1. В період дії Обставин непереборної сили (форс-мажор) Банк задля пом’якшення впливу таких обставин на 

фінансовий стан Позичальників має право запропонувати Позичальнику заходи щодо зменшення фінансового 

навантаження за Кредитним договором.   

10.2. У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в 

Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX Про затвердження Указу 

Президента України "Про введення воєнного стану в Україні», Банк має право запропонувати Позичальникам, які 

мають заборгованість за Кредитом  яка виникла з 24.02.2022 р. один з наступних заходів зменшення навантаження 

за Договорами типу Б: 

10.2.1. Для кредитів (в т.ч.  на придбання Товару)  - запровадження Банком «кредитних канікул», що 

являють собою відстрочення платежів за основною сумою боргу по  кредиту, процентам та іншим 

платежам згідно умов Договору та пролонгацію Кредитного договору на ту саму кількість місяців, на яку 

було надано відстрочення платежів.  

У разі наявності прострочених та непогашених платежів за кредитами Позичальників, Банк має 

право застосувати «кредитні канікули» за такими кредитами без звернення Позичальника до Банку.  Про 

намір надання «кредитних канікул» за кредитами, що мають прострочені та непогашені платежі, Банк  

повідомляє Позичальника шляхом направлення Позичальнику  інформаційного повідомлення, (далі – 

Повідомлення), а також шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Банку 

https://ukrsibbank.com  про умови «кредитних канікул» для певної категорії Позичальників.  

У разі незгоди Позичальника із отриманням «кредитних канікул» Позичальник має зателефонувати 

до Контакт-центру Банку або повідомити про це у чаті UKRSIB online протягом трьох банківських днів з 

дати направлення Банком Повідомлення. 

У випадку неотримання Банком від Позичальника заперечення щодо встановлення йому 

«кредитних канікул», Банк приймає рішення щодо можливості встановлення для Позичальника 

«кредитних канікул» та по факту їх встановлення повідомляє Позичальника шляхом направлення 

Повідомлення про термін сплати перенесених платежів за Кредитним договором та про строк  

пролонгації Кредитного договору (пролонгується на ту саму кількість місяців, на яку було надано 

відстрочення платежів).   

Одночасно із відстроченням терміну сплати щомісячних платежів протягом строку дії «кредитних 

канікул» Банк може застосовувати знижену процентну ставку на певний обмежений термін, про що також 

зазначається у Повідомленні.  

Позичальники, які не мають простроченої заборгованості, але фінансове становище яких значно 

погіршилось у зв’язку з введенням воєнного стану на території України також мають право звернутися із 

запитом до Банку щодо встановлення «кредитних канікул» (за телефоном до Контакт-Центру Банку, в 

чаті UKRSIB online або  шляхом направлення електронного/паперового листа на електронну /поштову 

адресу Банку). Про факт встановлення «кредитних канікул» Банк інформує Позичальника шляхом 

направлення відповідного Повідомлення Позичальнику з умовами кредитних канікул.  

 

10.2.2. Для кредитних лімітів, встановлених на Кредитних картках Позичальників, Банк може 

застосовувати один з наступних заходів зменшення навантаження, вказаних у підп. 10.2.2.1, 10.2.2.2.цих 

Правил:  

10.2.2.1. Відстрочення платежу, що здійснюється Банком шляхом надання Позичальнику 

додаткового кредитного траншу для погашення заборгованості (далі – Транш) у межах  та за 

рахунок доступного ліміту кредитування Кредитної картки у розмірі мінімальної суми поповнення, 

необхідної для погашення строкової та/або простроченої заборгованості. Розмір мінімальної суми 

поповнення, необхідної для погашення строкової та/або простроченої заборгованості, 

розраховується у Білінгову дату календарного місяця, що передує поточному, та  є невнесеною 

Позичальником до Дати платежу, що наступає у відповідному поточному місяці. 

Про надання Траншу Банк повідомляє Позичальника протягом трьох банківських днів з дати 

такого надання шляхом направлення Позичальнику Повідомлення, а також Повідомленням на сайті 

Банку https://ukrsibbank.com  про умови  відстрочення платежу для певної категорії Позичальників.  

Погашення заборгованості за Кредитною карткою в розмірі строкової та/або простроченої 

мінімальної суми поповнення здійснюється шляхом списання Траншу з Карткового рахунку 

Позичальника на погашення строкової та/або простроченої заборгованості. 

10.2.2.2. Запровадження Банком «кредитних канікул», що здійснюється шляхом 

відтермінування сплати Мінімальної суми поповнення за Картковими рахунками, що була 

розрахована у розрахунковому періоді та має бути сплачена у відповідному місяці. Мінімальна 

сума поповнення, необхідна для погашення строкової та/або простроченої заборгованості, 

розраховується у Білінгову дату календарного місяця, що передує поточному, та  має бути  внесена 

Позичальником до Дати платежу, що наступає у відповідному поточному місяці. Банк повідомляє 

Позичальника про термін сплати перенесених платежів протягом трьох банківських днів з дати 

запровадження «кредитних канікул» шляхом направлення Позичальнику  Повідомленням, а також 
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розміщення Повідомлення на сайті Банку https://ukrsibbank.com (далі – Повідомлення) про умови 

«кредитних канікул» для певної категорії Позичальників.  

По закінченню терміну дії «кредитних канікул», для власників Кредитних карток, щодо яких 

застосовувалися «кредитні канікули», передбачені в абзаці першому пункту 10.2.2.2 Правил, та які,  

в результаті перенесених платежів мають накопичення сум до сплати (Мінімальних сум 

поповнення Карткового рахунку), Банк задля зменшення навантаження для таких Позичальників, 

починаючи з  серпня 2022 року, має право  змінити складову формули розрахунку Мінімальної 

суми поповнення Карткового рахунку, що наведена в п.7.1.10 Правил, а саме при розрахунку 

Мінімальної суми поповнення карткового рахунку перша складова суми П - поповнення за 

поточний період, зазначена в абзаці 4 пункту 7.1.10, може бути менше ніж 100% від суми 

нарахованих процентів та комісій за попередній місяць і місяці, у яких були застосовані кредитні 

канікули. Про зменшення розміру відсотка від суми нарахованих процентів та комісій, що буде 

закладений при розрахуванні Мінімальної суми поповнення карткового рахунку в таких випадках, 

Банк повідомляє Позичальника шляхом направлення йому Повідомлення, у якому зазначається 

інформація щодо застосування таких змін, в тому числі строк дії змін в розрахунку Мінімальної 

суми поповнення. Наступні повідомлення про Мінімальну суму поповнення, що підлягає сплаті, 

будуть формуватися з врахуванням нових умов протягом строку дії змін в розрахунку Мінімальної 

суми поповнення.  

 

10.2.3. Для кредитних лімітів,  встановлених на Кредитних картках Позичальників (незалежно від 

типу рахунку) – Банком додатково може бути застосовано тимчасове зниження процентної ставки за 

кредитами. Банк повідомляє Позичальника про зменшення процентної ставки протягом трьох банківських 

днів з дати проведення змін, шляхом направлення Позичальнику Повідомлення , та/або повідомленням на 

сайті Банку https://ukrsibbank.com для певної категорії Позичальників. Згодою Позичальника на 

використання кредитного ліміту за зменшеною ставкою буде вважатися подальше користування 

Позичальником кредитним лімітом, за яким була застосована знижена процента ставка. 

Про умови та термін дії зниженої процентної ставки Банк повідомляє Позичальника шляхом направлення 

Повідомлення.  

10.3. Сторони дійшли згоди, що запровадження Банком заходів, передбачених пунктами 10.2.1-10.2.3. цих 

Правил, є правом, а не обов’язком Банку.  

 

 

 

Заключні положення Правил 

Ці Правила застосовуються/використовуються виключно у випадку укладення між Банком та 

Позичальником Кредитного договору та разом з Кредитним договором встановлюють договірні умови 

кредитування Банком Позичальника та розрахунково-касового обслуговування Карткового рахунку Позичальника.  

Правила є загальнодоступними, розміщуються на сайті Банку https://ukrsibbank.com, а також на дошках 

об’яв у відділеннях Банку, та надруковані в газеті «Урядовий кур’єр» або в іншому офіційному виданні. Ці 

Правила не підлягають додатковому підписанню та/або візуванню Сторонами, екземпляр Правил видається 

Позичальнику за його вимогою, при цьому цей екземпляр не підписується Сторонами. Підписуючи Договір, 

Позичальник підтверджує, що до його підписання він ознайомився зі змістом цих Правил, повністю їх розуміє та 

погоджується з їх умовами. Правила розроблені на невизначений строк та набирають чинності з моменту їх 

опублікування в газеті „Урядовий кур’єр». 

  Внесення змін до Договору здійснюється відповідно до законодавства України, якщо умовами Договору та 

/або Правилами не передбачено інший порядок.  

 Правила можуть бути скасовані або до них можуть бути внесені зміни, про що Банк повідомляє шляхом 

опублікування в газеті „Урядовий кур’єр” або в іншому офіційному виданні або розміщення на офіційному сайті 

Банку https://ukrsibbank.com або на інформаційних дошках у відділеннях Банку. У повідомленні про зміни до 

Правил або про викладення Правил у новій редакції зазначаються  Дата публікації змін до Правил та Дата початку 

дії змін до Правил. 

Зміни до Правил набирають чинності: 

а) з Дати початку дії змін до Правил, вказаної у повідомленні, якщо такі зміни не погіршують умови 

обслуговування Позичальника (зокрема, зміни до Правил не призводять до додаткових витрат Позичальника, не 

збільшують його відповідальності, спрямовані на захист його прав або інтересів, підвищення безпеки здійснення 

операцій або передачі інформації за Договором) та/або якщо зміни до Правил передбачають надання нової 

послуги/сервісу та Позичальник бажає отримати таку послугу/сервіс, та/або якщо такі зміни зумовлені вимогами 

законодавства України; 

б) з Дати початку дії змін до Правил, але не раніше, ніж через 14 (чотирнадцять) календарних днів з Дати 

публікації змін до Правил, вказаної у повідомленні, – у всіх інших випадках. 

в)  щодо  положень цих Правил, що стосуються правил користування карткою - через 30 календарних днів з  

дати  публікації таких змін в газеті «Урядовий кур’єр» або в іншому офіційному виданні (та, додатково, 
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розміщення інформації на офіційному сайті Банку https://ukrsibbank.com та/або на інформаційних дошках у 

відділеннях Банку). 

Укладаючи Договір, Позичальник погоджується з порядком зміни умов цих Правил та/або Договору, який 

викладено у цьому пункті, а також підтверджує, що зміни, внесені до Правил відповідно до цього пункту, не 

потребують укладення Сторонами окремої додаткової угоди та стають невід’ємною частиною Договору після 

набрання ними чинності.  

У разі незгоди зі змінами до Правил Позичальник зобов’язаний письмово повідомити про це Банк, для 

вирішення питання про розірвання Договору. Проведення операцій згідно з Договором, після вступу в силу змін до 

Правил, підтверджує згоду Позичальника зі змінами до Правил. 

  У випадку скасування Правил, вони продовжують регулювати відносини між Банком та Позичальниками, з 

якими було укладено Договір, і діють для кожного з них у останній редакції, що була чинна перед скасуванням, до 

повного виконання всіх зобов’язань за Договором між Банком та Позичальником». 

   Банк має право на підставі ст. 512 Цивільного кодексу України передати свої права за Договором іншій 

особі. У випадку передачі Банком своїх прав за Договором іншій особі до наступних правовідносин між сторонами 

застосовуватимуться Правила у редакції, що існувала на дату передачі Банком своїх прав за Договором.  

 

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» - 

Начальник Юридичного департаменту       Полянчук О.В. 

https://ukrsibbank.com/

