Паспорт споживчого кредиту
Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит
(Стандартизована форма)
1. Інформація та контактні дані кредитодавця
Найменування кредитодавця та його
АТ «ЮНЕКС БАНК»
структурного або відокремленого підрозділу, в
якому поширюється інформація
Місцезнаходження кредитодавця та адреса
03040 м. Київ, вул. Васильківська, 14
структурного або відокремленого підрозділу, в
якому поширюється інформація
Ліцензія/Свідоцтво

Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі банків
від 03.12.1993 р. реєстраційний номер 216.

Номер контактного телефону
Адреса електронної пошти

0 800 3 111 33
тел.: +380 (44) 585 14 87 Viber :+38 (067) 249 36 81
call.center@unexbank.ua

Адреса офіційного веб-сайту

www.unexbank.ua

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника*
Найменування кредитного посередника

Відсутній

Місцезнаходження

-

Номер контактного телефону

-

Адреса електронної пошти

-

Адреса офіційного веб-сайту*

-

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Тип кредиту

Кредит

Сума / ліміт кредиту, грн.

_______ грн.

Строк кредитування

12 місяців

Мета отримання кредиту

Споживчі потреби

Спосіб та строк надання кредиту

здійснюється одноразово в безготівковій формі шляхом
переказу із використанням електронного платіжного
засобу національної платіжної системи «Простір» або
міжнародних платіжних систем Visa Int або Mastercard
Int

Можливі види (форми) забезпечення кредиту

Без забезпечення

Необхідність проведення оцінки

Ні

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

0%

Валюта кредиту

національна валюта (гривні)

АТ «ЮНЕКС БАНК»

4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості
кредиту для споживача
Процентна ставка, відсотків річних

29,99 %

Тип процентної ставки

Фіксована

Порядок обчислення процентної ставки

Проценти розраховуються в процентному співвідношенні
від фактичного залишку заборгованості за кредитом за
кожен день розрахункового періоду. При розрахунку
процентів приймається фактична кількість днів в місяці та в
році.
Розрахунок процентів здійснюється за такою формулою:

n
P=S*STp/100/KDr, де P - сума процентної
винагороди,
i=1
S - заборгованість за кредитом за день, STp - процентна
ставка; KDr - кількість днів у році, і - кількість днів в
періоді нарахування.
Проценти нараховуються щомісячно, починаючи з дня
надання кредиту, до моменту повного погашення
кредиту. Період для нарахування процентів –
календарний місяць. При розрахунку процентів день
надання кредиту включається до розрахунку, а день
погашення кредиту – не включається до розрахунку.
Проценти сплачується у валюті кредиту, щомісячно
згідно з умовами договору.
Порядок зміни змінюваної процентної ставки

-

Платежі за супровідні послуги кредитодавця,
обов’язкові для укладання договору, грн.:
1. Комісія за надання кредиту
(разова)

0 % ( 0 грн.)
Розраховується у процентному співвідношенні до первинної
суми кредиту.
Розрахунок кожної комісії здійснюється за такою формулою:
С = (S*STc)/100, де С - сума комісії; S - сума кредиту; STc розмір комісії (%). Комісії сплачуються одноразово в момент
надання кредиту, шляхом внесення / перерахування
споживачем сум комісій на відповідні рахунки
кредитодавцю.

Зразок цифрового власноручного підпису
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2. Комісія за управління кредитом
(разова)

0 %( 0 грн.)
Розраховується у процентному співвідношенні до первинної
суми кредиту.
Комісії сплачуються одноразово в день отримання кредиту,
шляхом внесення / перерахування споживачем сум комісій
на відповідні рахунки кредитодавцю.
Передбачає аналіз кредитної заборгованості, контроль за
дотриманням графіку погашення, за цільовим
використанням кредиту, за дотриманням умов кредитного
договору, за станом забезпечення, оцінювання фінансового
стану споживача.

3. Комісія за обслуговування кредиту
(щомісячна)

__ %(_____грн.)
до повного погашення заборгованості
Комісія за обслуговування кредиту розраховується у
процентному співвідношенні до первісної суми кредиту.
Комісія за обслуговування кредиту включається до складу
щомісячних платежів та перераховується щомісячно згідно з
умовами кредитного договору на відповідні рахунки
кредитодавцю.

4.Відкриття поточного рахунку в АТ «ЮНЕКС Не передбачено
БАНК»
5.інші платежі

0 грн.00 коп.
Комісія за внесення змін та перерахунок графіку платежів у
зв’язку з вибором дати щомісячного платежу (згідно заяви
клієнта)

Супровідні послуги третіх осіб, обов’язкові для
отримання кредиту:
Послуги страховика

Ні

Інші послуги

-

Застереження: витрати на такі послуги можуть
змінюватися протягом строку дії договору про
споживчий кредит
Платежі за послуги кредитного посередника,
що підлягають сплаті споживачем, грн.*
Загальні витрати за кредитом, грн.

________________ грн.

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

Орієнтовна реальна річна процентна ставка,
відсотків річних

________________ %

Зразок цифрового власноручного підпису
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Застереження: наведені обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної
загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем
умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит
залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої
обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
Орієнтовна реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та
інші платежі за послуги кредитодавця та третіх осіб залишатимуться незмінними та
застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов
кредитування можуть мати наслідком застосування іншої орієнтовної реальної річної процентної ставки
та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.
5. Порядок повернення кредиту

№ з/п

Дата видачи кредиту
Дата платежу

Кількість днів у розра-хунковому
періоді

Чиста сума кредиту/сума платежу
за розрахунковий період, грн.

Сума кредиту за договором

Проценти за користування
кредитом

За обслуговування
кредитної заборгованості

Розрахунково-касове
обслуговування

Комісія за надання кредиту

Інші послуги банку

Реальна річна процента, ставка

Загальна вартість кредиту, грн

Види платежів за кредитом
Платежі за супровідні послуги
Банку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

18

Зразок цифрового власноручного підпису
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6. Додаткова інформація*
Наслідки прострочення виконання та/або
невиконання зобов’язань за Договором:
пеня

Подвійна облікова ставка НБУ від суми
простроченої заборгованості, розрахованої за
кожний день прострочення платежу, включаючи
день сплати заборгованості. Сума пені не може
бути більшою 15 % суми простроченого платежу.
За кожен випадок порушення умов Договору у
розмірі 200 грн. (двісті) 00 коп.

штраф

проценти за порушення грошового зобов’язання (як в розмірі ___(___________) процентів річних від
спеціальний вид відповідальності згідно до ч. 2 ст. простроченої заборгованості за Кредитом за
625 Цивільного кодексу України)
кожен день прострочення, включаючи день
погашення простроченої заборгованості у разі
непогашення кредиту після настання виключної
дати погашення
інші платежі
Кредитодавець має право залучати до врегулювання Так
простроченої заборгованості колекторську компанію
Вимоги до взаємодії зі споживачем при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги до етичної
поведінки) встановлені ст. 24 Закону України «Про споживче кредитування».
7. Інші важливі правові аспекти
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у
письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови
кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.
Споживач має право відмовитися від договору про
споживчий кредит протягом 14 календарних днів у
порядку та на умовах, визначених Законом України
"Про споживче кредитування".

Так

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати,
пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений
обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з
оформленням відповідного документа.
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті
споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності
споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір
доходів тощо.
Дата надання інформації:
« »____________ 20__р. /

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною
до: « »____________ 20__р.
Голова Правління
Іван Світек

Зразок цифрового власноручного підпису
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Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну
загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи
адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної
інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони
можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за таким договором.
Підтверджую отримання мною інформації про право кредитодавця залучати до врегулювання
простроченої заборгованості колекторську компанію в разі невиконання мною зобов'язань за таким
договором, а також про встановлені законодавством вимоги до взаємодії зі споживачем при
врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки) та про право на звернення до
Національного банку України щодо недотримання цих вимог кредитодавцем та/або колекторською
компанією.
« »____________ 20__р.
(зразок власноручного цифрового підпису) + метка времени -

* Інформація заповнюється за наявності

Акцепт про використання
факсимільного відтворення підпису уповноваженої особи
та відбитку печатки Кредитодавця
за допомогою засобів електронного або іншого копіювання
при підписанні Кредитодавцем
Паспорту споживчого кредиту
«__»._________.20__ р.
Я, _______________________ (далі - «Споживач»), цим підписом надаю згоду на
приєднання до ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ в каналі
online (з зарахуванням на картки українських банків) АТ «ЮНЕКС БАНК» (надалі – Правила) в
частині застосування факсимільного відтворення підпису уповноваженої особи та відбитку
печатки Банку та приймаю пропозицію АТ «ЮНЕКС БАНК» (надалі - «Кредитодавець»)
укласти правочин щодо підписання Кредитодавцем Паспорту споживчого кредиту з
використанням факсимільного відтворення підпису уповноваженої особи та відбитку печатки
Кредитодавця за допомогою засобів електронного або іншого копіювання на наступних
умовах:
1.Підписанням цього Акцепту, керуючись нормами статті 207 Цивільного кодексу України,
погоджуюсь із тим, що під час підписання з боку Кредитодавця Паспорту споживчого
кредиту використовуватиметься факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи та
відбитку печатки АТ «ЮНЕКС БАНК», які нанесені засобами електронного або іншого
копіювання та зразки яких містяться в Правилах
2.Підписанням цього Акцепту підтверджую свою беззаперечну згоду на використання
факсимільного відтворення підпису уповноваженої особи та відбитку печатки Кредитодавця,
що відтворені засобами електронного або іншого копіювання, зразки яких містяться в
Правилах, для підписання від імені Кредитодавця Паспорту споживчого кредиту.
(зразок власноручного цифрового підпису) + метка
времени -

____________________________________
П.І.Б. Споживача
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» АНКЕТА-ЗАЯВА (ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ)
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Реєстраційний номер облікової картки платника
Дата народження
Громадянство
України
податків
Паспорт/ документ, що замінює
серія______№______________, виданий______________, дата видачі
Реєстрація
Нас
вул
буд
кор
Кв
Співпадає з проживанням
X
пункт
Проживання
буд
кор
кв
Дата з якої проживає
Міс прийому
Рік прийому
Сімейний стан
К-сть дітей
Освіта
Сфера діяльності
Рівень посади
Назва
Тел
Зар платня
Доп.дохід
Всього
Нерухоме майно
Х
автомобіль
Х
Контакта особа № 1
Ступінь
Тел
зв’язку
Контакта особа № 2
Тел
Чи є Ви громадянином США, маєте місце проживання у США (Green Card тощо) народилися на території США, перебували там понад
31 день у поточному році і понад 183 дні протягом трьох попередніх років, або з ін-ших підстав зобов’язані сплачувати податки відповідно до законодавства США та є податковим резидентом США. Чи є Ви громадянином наступних американських територій:
Пуерто-Ріко, Гуам, Віргінські острови (США), Північні Маріанські острови, Американське Самоа та чи є у Вас довіреність, видана особі
з адресою в США?(якщо так, то необхідно заповнити відповідну форму (таку як W-9 з сайту https://www.irs.gov/),що буде
надано окремо на Ваш запит управлінням фінансового моніторингу)
НІ
Чи належите Ви до політично значущих осіб, членів їх сім’ї, осіб, пов'язаних із політично значущими особами (національних
НІ
публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів що виконують публічні функції в міжнародних організаціях)?
Чи проводите Ви незалежну професійну діяльність (самозайнята
Чи маєте Ви відкриті рахунки в інших банках
ТАК
особа, нотаріус, адвокат, судовий експерт)
України (поточні, депозитні, карткові)?
Мета встановлення ділових відносин з АТ «ЮНЕКC БАНК» (якими послугами плануєте користуватися)
КРЕДИТУВАННЯ
Якщо Ви маєте відкриті депозитні рахунки інших банках України? Назвіть,
менше
Чи маєте Ви заборгованість
ТАК
будь ласка, загальну орієнтовну суму вкладів?
10 000 грн.
за кредитами в банках?
Я, що підписався(-лась) нижче, підтверджую, що всі повідомлені мною у цій Анкеті-Заяві дані відповідають дійсності, та своїм
підписом підтверджую, що:
(1) ознайомився (-лась) і згоден (-на) з Публічною пропозицією АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб/Правилами надання споживчих кредитів АТ "ЮНЕКС БАНК" (надалі - Правила), з умовами
та правилами надання банківських послуг, отримав примірник тарифів Банку та правил користування платіжною карткою.
(3)Із основними умовами надання Кредиту ознайомлений. Заявляю, що я повністю усвідомлюю, що якщо я буду не в змозі
здійснювати платежі або виконати будь-яке з вимог, зазначених в Кредитному Договорі, який може бути укладений зі мною Банком
в майбутньому, Банк має право вимагати дострокового повернення Кредиту і оплати нарахованих відсотків.
(4) усе листування щодо цього поточного рахунку прошу надсилати за адресою (Адреса факт проживання). Про зміну адреси
повідомлятиму Банк письмово; Зобов’язуюсь про всі зміни даних, які зазначені в Анкеті - Заяві повідомляти в Банк письмово не
пізніше 5 днів з моменту таких змін.
(5) повідомлена мною інформація є достовірною та уповноважую АТ «ЮНЕКС БАНК» перевіряти цю, й іншу інформацію, яка може
бути потрібною, у роботодавця, у осіб, що зазначені в цій анкеті, за місцем проживання або у представників державної влади та
місцевого самоврядування тощо.
1.Клієнт підписанням цієї Анкети-Заяви акцептував та приєднався до ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО
КРЕДИТУ в каналі online (з зарахуванням на картки українських банків) АТ «ЮНЕКС БАНК», що оприлюднена на офіційному сайті
Банку за електронною адресою: www.unexbank.ua, погодився з тим, що ця Анкета-Заява разом із вищевказаною ПРАВИЛА
(ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ в каналі online (з зарахуванням на картки українських банків) АТ «ЮНЕКС
БАНК» та додатками до неї (правилами, умовами, тарифами) становить між Клієнтом та Банком Кредитний Договір (надалі –
Договір).
2. Клієнт приймає на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО
КРЕДИТУ в каналі online, рівно як і Банк бере на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених Правилами стосовно Банку.
3. Взаємовідносини Сторін за Договором в частині, не врегульованій ним, визначаються чинним законодавством України.
Усі відомості, що містяться у цій Анкеті-Заяві, а також документи надаються також для отримання Кредиту. Кредит, на отримання
якого заповняється дана Анкета-Заява, надається Банком на чітко визначені цілі, що зазначені в даній Анкеті-Заяві і, в подальшому,
Кредитним Договором. Підписанням цієї Анкети-Заяви, я надаю згоду Банку на передачу персональних даних та інформації про
умови кредитної операції та виконання зобов'язань за кредитною операцією, в порядку та на умовах встановленими Правилами, в
тому числі Третім особам та до Кредитного реєстру Національного банку України. Мені відомо, що Банк передає в т.ч. інформацію
про пов'язаних зі мною осіб та мені особисто необхідно повідомити цих осіб про передачу даних стосовно них. Я уповноважую Банк
зв’язуватися з будь-якими особами, що зазначені в цій Анкеті-Заяві їх представниками та/або співробітниками для перевірки будьякої інформації чи отримання додаткових даних. Підписанням цієї Анкети-Заяви я підтверджую, що я отримав згоду осіб, які
зазначені в цій Анкеті-Заяві, в тому числі, але не виключно даних про контактну особу, дружину/ чоловіка, довірену особу та інших
осіб, на обробку АТ "ЮНЕКС БАНК" їх персональних даних. Я надаю Банку право без укладання будь-якої додаткової угоди до
Договору та без будь-якого попереднього погодження передавати права та обов’язки за Договором третім особам (відступлення
права вимоги), у тому числі шляхом передачі Банком прав за Договором у забезпечення виконання власних зобов’язань перед
третіми особами, шляхом відступлення Банком права вимоги за Договором третім особам, та, відповідно, надавати третім особам
інформацію щодо здійснення операцій між Банком та мною за Договором, а також інші відомості, які пов’язані з укладенням
Договору, та є необхідними для реалізації Банком вищезазначеного.
Я підтверджую, що інформація зазначена в цій Анкеті-Заяві і є правдивою та точною на дату її підписання, будь-яке умисне або
халатне викривлення інформації, що міститься в даній заяві, може призвести до цивільної або кримінальної відповідальності.
Мені відомо про кримінальну відповідальність передбачену ст.190, 222 Кримінального Кодексу України за надання недостовірної
інформації з метою отримання банківського кредиту.
Зразок цифрового власноручного підпису
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Цю анкету-заяву підписано Цифровим власноручним підписом Позичальника.
БАНК
АТ «ЮНЕКС БАНК»
Код ЄДРПОУ 20023569
Місцезнаходження: Україна, 03040, м. Київ,
вул. Васильківська, 14
Код банку 322539.
Податкові реквізити:
Індивідуальний податковий номер: 200235626658

Клієнт
ПІБ
паспорт/ документ, що його ___ №_________
вид _________________________________________
дата видачі ____________
Адреса реєстрації: _________________
Тел.
____________
РНОКПП ____________

(зразок власноручного цифрового підпису) / ПІБ
+ метка времени -

Голова Правління
Іван Світек

Зразок цифрового власноручного підпису
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КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ________
м. _________

«___» ____ 20____ року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК», надалі «БАНК», в особі Голови Правління Івана Світека, який(а) діє
на підставі Статуту, з однієї сторони, та __________________, надалі – «ПОЗИЧАЛЬНИК», з другої сторони, які разом
надалі іменуються «Сторони», на умовах, що зазначені нижче, відповідно до публічної пропозиції Банку «ПРАВИЛА
(ДОГОВОРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ) в каналі online (з зарахуванням на картки
українських банків) АТ «ЮНЕКС БАНК», що оприлюднені на Офіційному сайті Банку за електронною адресою:
www.unexbank.ua, надалі – «Правила», уклали цей Кредитний договір, надалі – «Договір, Кредитний договір», про
наступне:
1. УМОВИ ДОГОВОРУ
1.1. З метою отримання Кредиту Позичальник надає Банку Анкету-Заяву за формою запропонованою Банком для
прийняття Банком рішення про видачу кредиту. Банк на умовах строковості, повернення, платності та відповідно до
умов цього Договору надає Позичальнику кредит у сумі _______ (_______________ гривень ____ копійок), із
терміном користування до «__»___________ 20____ (день остаточного повернення кредиту), а Позичальник
зобов’язується повернути отримані кредитні кошти, сплатити комісії, нараховані проценти за користування кредитом
та інші платежі в порядку, в строки та на умовах, передбачених цим Договором та Правилами, а також виконати інші
умови цього Договору. Договір діє до повного виконання зобов’язань за ним, датою закінчення дії Договору
вважаться дата повного остаточного погашення заборгованості за кредитом.
1.2. Цільове призначення (мета) кредиту – споживчі потреби.
1.3. Термін користування кредитом обчислюється від моменту надання кредиту відповідно до пункту 2.2. цього
Договору.
1.4. За користування кредитом Позичальник сплачує:
1.4.1. проценти за користування кредитом – щомісячно, із розрахунку фіксованої процентної ставки _____%
(___________ процентів) річних.
1.4.2. комісію за обслуговування кредиту – щомісячно, в розмірі ____% (____________ процентів) від суми кредиту,
зазначеної в п. 1.1 цього Договору, яка включається до складу щомісячних ануїтетних платежів.
1.5.
Місцем виконання Позичальником зобов’язань, передбачених цим Договором та/або договорами, що
забезпечують виконання зобов’язань Позичальника, є місцезнаходження (за адресою реєстрації юридичної особи)
Банку.
1.6.
Цей договір підписано Цифровим власноручним підписом Позичальника та Кваліфікованим електронним
підписом уповноваженого представника Банку (про що Позичальник належним чином повідомлений та погодився на
підписання Договору у вказаний спосіб).
2. ІНШІ УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ
2.1.
Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує своє розуміння, згоду та приєднання до Правил, які є
невід’ємною частиною цього Договору, що оприлюднені на Офіційному сайті Банку за електронною адресою:
www.unexbank.ua.
2.2.
. Надання кредиту Банком здійснюється одноразово в безготівковій формі шляхом здійснення переказу із
використанням електронного платіжного засобу (надалі – ЕПЗ) національної платіжної системи «Простір» або
міжнародних платіжних систем Visa Int або Mastercard Int за номером 1234 56** **** 1234, який Позичальник вказав
при поданні Анкети-Заяви для отримання кредиту, на поточний рахунок Позичальника, відкритий в будь-якій
банківській установі України. При цьому Позичальник гарантує, що надав вірну інформацію про реквізити ЕПЗ на
який здійснюється надання кредиту, є власником рахунку та держателем ЕПЗ. Позичальник повідомлений та несе всі
несприятливі наслідки за надання невірних реквізитів ЕПЗ, передачу ЕПЗ іншим особам та/або компроментацію ЕПЗ.
У разі відсутності технічної можливості перерахувати суму кредиту за наданими Позичальником реквізитами ЕПЗ
Банк має право в односторонньому порядку відмовитись від надання кредиту, внаслідок чого даний Договір
вважається неукладеним та у Сторін не виникає взаємних прав та обов’язків.
Розмір та порядок оплати комісій/супровідних послуг, які підлягають сплаті на користь Банку, визначаються згідно з
чинними Тарифами на послуги АТ «ЮНЕКС БАНК», розміщеними на Офіційному сайті Банку за посиланням:
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=807
Кредит надається після отримання Банком всіх необхідних документів Позичальника, в тому числі, але не виключно,
для оцінки фінансового стану та кредитоспроможності, для проведення ідентифікації/верифікації, а також після
прийняття Банком відповідного рішення. Ненадання Банком Позичальнику кредиту з будь-якої причини протягом
встановленого строку є належним доказом наявності підстав, що унеможливлюють надання кредиту в зв’язку з чим
Договір вважається неукладеним. Сторони дійшли згоди, що вказане не потребує від Банку додаткового інформування
Позичальника.
2.3. Банк відкриває Позичальнику рахунок IBAN_3225390002909_________ в АТ «ЮНЕКС БАНК» виключно з метою
погашення кредиту шляхом зарахування коштів, спрямованих на повернення заборгованості (кредиту, комісії за
обслуговування кредиту та нарахованих процентів) за цим Договором. Позичальник щомісячно до ___ (включно)
Зразок цифрового власноручного підпису
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числа кожного календарного місяця протягом строку дії цього Договору (відповідно до Графіку Платежів),
починаючи з місяця, наступного за місяцем підписання цього Договору, здійснює внесення грошових коштів в сумі
________(_________________________________________________________) (далі - Платіж) на рахунок, вказаний в п.
2.3 цього Договору.
2.4. Всі інші умови взаємовідносин Позичальника з Банком з приводу отримання, нарахування та погашення
Позичальником Кредиту визначені в Правилах.
2.5. Позичальник оплачує надані Банком послуги в розмірах згідно з Тарифами Банку, чинними на момент надання
послуг. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що перед укладанням цього Договору Банк
ознайомив його з Правилами, з переліком необхідних документів, Тарифами, Позичальник згоден із ними та приймає
їх як обов’язкові для виконання.
2.6. Підписання Банком цього Договору не тягне за собою виникнення у Банку обов’язку щодо надання кредиту
Позичальнику за умов, викладених в п. 2.2. цього Договору.
2.7. Сторони дійшли згоди, що у випадку порушення Позичальником однієї або декількох умов цього Договору, а
також строків сплати Платежів, у т.ч. несвоєчасної сплати процентів за користування кредитними коштами, які
сплачуються Позичальником згідно з п.п. 1.4.1. та несвоєчасної сплати комісії за обслуговування кредиту згідно
п.п.1.4.2. цього Договору Позичальник сплачує Банку штраф за кожен випадок такого порушення в розмірі 200 (двісті
гривень 00 копійок).
2.8. Позичальник погоджується з тим, що складовою та невід’ємною частиною цього Договору є Правила, з якими він
попередньо ознайомлений, повністю згоден, їх зміст розуміє і положення яких неухильно зобов’язується
дотримуватися та повідомлений, що чинна редакція Правил розміщена на Офіційному сайті Банку: www.unexbank.ua.
2.9. Цей Договір складено у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу.
2.10. Підписанням цього Договору, Позичальник надав Банку згоду на взаємодію Банку з Третіми особами, а також на
залучення колекторської компанії для врегулювання простроченої заборгованості за Кредитним договором та право
Банку звертатися до Третіх осіб, в порядку та на умовах передбачених законодавством, персональні дані яких були чи
будуть передані Позичальником Банку для вчинення Банком, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які,
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних, в процесі
укладення, виконання та припинення цього договору. При цьому, обов’язок отримати згоду Третіх осіб на обробку їх
персональних даних до передачі таких персональних даних Банку покладається на Позичальника
2.11.Підписанням цього Договору Позичальник заявляє, що:
2.11.1.йому була надана вичерпна інформація про послуги, що йому надаються Банком та третіми особами і повністю
роз'яснені всі питання, що мав Позичальник по цьому Договору. Зміна умов договору, встановлено Правилами,
порядок, перегляду та зміни Позичальнику зрозумілий і він з ним погоджується. Банк надав Позичальнику в
письмовій формі та в повному об’ємі інформацію передбачену законодавством, що захищає права споживачів
фінансових послуг.
2.11.2.перед укладенням цього Договору Банк надав в повному об’ємі інформацію, зазначену в ч. 2 ст. 12 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі шляхом надання
доступу до такої інформації на Офіційному сайті Банку. Примірники Договору, Тарифів Банку Позичальником
отримано у дату укладення Договору.
2.11.3.перед укладенням цього Договору його ознайомлено з інформацією, визначеною Паспортом споживчого
кредиту, необхідною для отримання Кредиту із порівнянням різних пропозицій Банку з метою прийняття
обґрунтованого рішення щодо укладення цього Договору. Позичальник отримав Кредит на сприятливих для нього
умовах.
2.11.4.з Умовами кредитування та Тарифами Банку, які є невід’ємною частиною Договору/Правил та які розміщені на
Офіційному сайті Банку, Позичальник ознайомлений і згоден, а також зобов’язується їх належно та неухильно
виконувати.
2.11.5.послуги Банку, пов’язані із видачею Кредиту, Позичальник отримав у повному обсязі. Зауваження щодо якості
та обсягу наданих Банком послуг та оплати комісійної винагороди за видачу Кредиту (за наявності) у Позичальника
відсутні.
2.12. Позичальник має право:
2.12.1.Звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по здісненню захисту прав споживачів
фінансових послуг (перелік контактних даних розміщено в розділі «Звернення громадян» на сторінці офіційного
Інтернет-представництва Національного банку України: https://bank.gov.ua/) або до судових органів у порядку,
визначеному законодавством України.
2.12.2.Звернутися до Банку з питань виконання Сторонами умов Кредитного договору (шляхом направлення
письмового звернення на юридичну адресу Банку, електронну пошту (office@unexbank.ua), використання відповідних
форм комунікації на Офіційному сайті Банку https://unexbank.ua/site або шляхом усного звернення через Контактний
центр Банку (0 800 3 111 33)). Детальніша інформація на Офіційному сайті Банку: https://unexbank.ua/ в розділі
«Звернення клієнтів».
2.12.3.Звернутися до Національного банку України у разі порушення Банком, новим кредитором та/або
колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо
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взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборговано сті (вимог щодо етичної поведінки), а також на
звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої
заборгованості.
2.12.5.Відмовився від Кредитного договору протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту укладення
Договору у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Позичальник протягом 7 (семи) днів з дати
подачі заяви про відмову від Кредитного договору, повертає Банку в повному обсязі отриману суму Кредиту та
сплачує проценти за період фактичного використання коштів за період з дня одержання коштів до дня їх повернення,
а також сплачує вартість послуг, якщо такі були фактично надані Позичальнику до дня відмови від Кредитного
договору.
2.13.Банк має право у будь-який час без згоди Позичальника відступити всі або частину своїх прав і вигод за цим
Договором третій особі і повідомити (розкрити) такому реальному або потенційному отримувачу прав або іншій особі
інформацію, яка необхідна в силу закону, про Позичальника, та його діяльність, яку Банк вважатиме доцільною.
2.14.Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо доведуть, що це порушення сталося
внаслідок випадку або форс-мажорних обставин, що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та/або
уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.
2.15.Банк, у разі відступлення права вимоги за Договором/Кредитним договором новому кредитору або у разі
залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості, зобов’язаний повідомити
Позичальника у строки та у спосіб, визначений Законом України «Про споживче кредитування», про такий факт та
про передачу персональних даних Позичальника, а також надати інформацію про нового кредитора або колекторську
компанію відповідно до вимог Закону України «Про споживче кредитування», протягом 10 робочих днів із дати
такого відступлення.
2.16.Підписанням Договору/Кредитного договору, Позичальник надав Банку згоду на взаємодію Банку з Третіми
особами, а також на залучення колекторської компанії для врегулювання простроченої заборгованості за Кредитним
договором та право Банку звертатися до Третіх осіб, в порядку та на умовах передбачених Законодавством,
персональні дані яких були чи будуть передані Позичальником Банку для вчинення Банком, як володільцем бази
персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою
персональних даних, в процесі укладення, виконання та припинення Договору/Кредитного договору. При цьому,
обов’язок отримати згоду Третіх осіб на обробку їх персональних даних до передачі таких персональних даних Банку
покладається на Позичальника.
2.17.Банк зобов’язується:
- інформувати Позичальника про здійснення, у разі залучення новим кредитором або колекторською компанією
фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) з
Позичальником, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або
третіми особами, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою
відео- та/або звукозаписувального технічного засобу.
- попередити про здійснення Банком, у разі залучення новим кредитором або колекторською компанією фіксування
кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) з
Позичальником його близьких осіб, представника/ів, спадкоємців, поручителя/ів, майнових поручителів або третіх
осіб, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або
звукозаписувального технічного засобу.
Розділ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1.За порушення строків повернення Кредиту та/або комісії за обслуговування кредиту та/або процентів та/або інших
комісій (у разі наявності) Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитним договором процентної
ставки пеню із розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості (суми кредиту та/або
комісії за обслуговування та/або процентів та/або комісій), розрахованої за кожний день прострочення Платежу,
включаючи день сплати заборгованості.
3.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Позичальником та/або Банком за Договором Сторони
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
3.3. Якщо Клієнт своєчасно не поверне суму Кредиту в терміни, встановлені цим Договором (в дати, передбачені
Графіком платежів, в Виключну Дату повернення, Банк має право вимагати, а Клієнт зобов’язаний сплатити Банку
проценти за порушення грошового зобов’язання (як спеціальний вид відповідальності згідно до ч. 2 ст. 625
Цивільного кодексу України) в розмірі ___(___________) процентів річних від простроченої заборгованості за
Кредитом за кожен день прострочення, включаючи день погашення простроченої заборгованості.
Проценти за порушення грошового зобов’язання, встановлені цим пунктом, підлягають сплаті Клієнтом у гривні на
вимогу Банку, на Рахунок погашення.
Розділ 4. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ПРАВИЛ ТА/ЧИ ТАРИФІВ БАНКУ
4.1. Сторони домовилися, що Банк має право змінювати умови надання послуг, вносити зміни та/чи доповнення до
Правил та/або Тарифів Банку, шляхом розміщення відповідного повідомлення про такі зміни на Офіційному сайті
Банку не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до введення в дію таких змін, якщо інше не передбачено
Договором/Правилами. Позичальник
приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність
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повідомлення Банку про зміну умов Правил та/або Тарифів Банку на інформаційних стендах у приміщенні Банку та на
Офіційному сайті Банку. Банк має право скоротити строк розміщення такого повідомлення до 1 (одного)
календарного дня виключно у випадках, якщо зміни до Правил обумовлені внесенням змін до чинного
законодавства України, дією форс-мажорних обставин та/або не обмежують прав Позичальників. При цьому,
скорочення строків розміщення повідомлення про зміни не є порушенням умов Договору/Правил.
У разі відсутності письмових заперечень зі сторони Позичальника щодо запропонованих Банком змін до Правил
та/або Тарифів Банку, поданих до Банку до вступу в дію згаданих змін, Позичальник вважається таким, що прийняв
та погодився із запропонованими Банком змінами/доповненнями до Правил та/або Тарифів Банку. У випадку незгоди
із запропонованими Банком змінами/доповненнями до Правил та/або Тарифів Банку, Позичальник має право
розірвати Кредитний Договір у порядку, передбаченому Кредитним договором/Правилами з одночасним виконанням
Боргових зобов’язань за Кредитним договором. При цьому, Позичальник приймає на себе обов’язок самостійно
відстежувати наявність/відсутність пропозицій Банку щодо внесення змін/доповнень до Правил/Тарифів Банку,
шляхом відвідування Офіційного сайту Банку не рідше ніж 1 (один) раз на місяць.
Застереження: Сторони домовилися, що внесення змін та/чи доповнень до Правил та/або Тарифів Банку не
розцінюються Сторонами, як внесення змін до Кредитного договору/Правил в односторонньому порядку.
Розділ 5. ЗАЛУЧЕННЯ КОЛЕКТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ
5.1.Банк має право залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості за
Договором/Правилами, оскільки умовами Договору/Правилами Сторони передбачили таке право Банку.
5.2.Банк має право звертатися до Третіх осіб у порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про споживче
кредитування», з метою інформування про необхідність виконання Позичальником зобов'язань за
Договором/Кредитним договором і таке право прямо передбачено умовами Договору/Правилами.
5.3.Банку забороняється повідомляти інформацію про укладення Позичальником Договору/Кредитного договору, його
умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною Договору. Така
заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації Третім особам, взаємодія з якими
передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про
прострочену заборгованість Третім особам, в тому числі близьким особам Позичальника, із дотриманням вимог
Закону України «Про споживче кредитування». Шляхом підписання Позичальником Договору/Кредитного договору,
Позичальник підтвердив власне волевиявлення щодо передачі вищезазначеної інформації.
6.РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК
АТ «ЮНЕКС БАНК»
Код ЄДРПОУ 20023569
Місцезнаходження: Україна, 03040, м. Київ,
вул. Васильківська, 14
Код банку 322539.
Податкові реквізити:
Індивідуальний
податковий
номер:
200235626658

ПОЗИЧАЛЬНИК
_________________________________________
паспорт серія ___ №_________
виданий
_________________________________________
дата видачі ____________
Адреса реєстрації: _________________
РНОКПП ______________________________

Зразок цифрового власноручного
підпису + метка времени

____________
(ПІБ)

Голова Правління Іван Світек
Я,__________________ підтверджую, що Банк повідомив мене у письмовій формі про особу та місцезнаходження
Банку; кредитні умови (мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений; форми його забезпечення; наявні
форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов'язаннями Позичальника; тип
відсоткової ставки; суму, на яку кредит може бути виданий; орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги
з оформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат, пов'язаних з одержанням кредиту, його
обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як комісії, витрати на страхування, юридичне оформлення,
консультаційні витрати, тощо); строк, на який кредит може бути одержаний; варіанти повернення кредиту,
включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги; можливість дострокового повернення кредиту та його умови;
відомості про те, від кого Позичальник може одержати докладнішу інформацію; переваги та недоліки пропонованих
схем кредитування.

Додаток № 1 до Кредитного договору
Зразок цифрового власноручного підпису
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Комісія за надання кредиту

Інші послуги банку

Реальна річна процента, ставка

Загальна вартість кредиту, грн

4

Розрахунково-касове
обслуговування

Чиста сума кредиту/сума платежу
за розрахунковий період, грн.

3

За обслуговування
кредитної заборгованості

Кількість днів у розра-хунковому
періоді

2

Проценти за користування
кредитом

Дата видачі кредиту
Дата платежу

1

Види платежів за кредитов
Платежі за супровідні послуги
Банку

Сума кредиту за договором

№ з/п

Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача (Позичальника) та реальної річної
процентної ставки за Договором про споживчий кредит (з Графіком платежів)*

5

6

7

8

9

10

17

18

*Послуги кредитних посередників та третіх осіб (згідно п.п. 11-16) не надаються, в обчисленні
загальної вартості кредиту для споживача (Позичальника) та реальної річної процентної ставки за
Договором про споживчий кредит використовуються із значенням 0,00 (нуль цілих нуль десятих), в
зв’язку з цим в таблиці не відображаються.

Зразок цифрового власноручного
підпису + метка времени
ПІБ

Зразок цифрового власноручного підпису

13

АТ «ЮНЕКС БАНК»

ПАМ’ЯТКА щодо погашення кредиту
Щомісячний обов'язковий мінімальний платіж, грн.

«______________________________» грн

Строк щомісячного погашення платежу

до «_____» числа кожного місяця

Рекомендуємо сплачувати щомісячні платежі за 5 календарних днів до встановленої дати погашення.
ПОГАШАТИ КРЕДИТ ВИ МОЖЕТЕ НАСТУПНИМИ СПОСОБАМИ:
ОНЛАЙН НА САЙТІ БАНКУ

www.unexbank.ua/pay

ТЕРМІНАЛИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ ПРИВАТБАНК
Відділення АТ «ЮНЕКС БАНК»

миттєве зарахування

безкоштовно

миттєве зарахування

безкоштовно

миттєве зарахування

безкоштовно

ВІДДІЛЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ БАНКІВ НА ТЕРИТОРІЇ
до 3-х банківських днів
згідно тарифів банку
УКРАЇНИ
УВАГА! Кошти прийняті Банком в оплату за кредитом після 16:00 та/або у вихідні та/або святкові дні,
зараховуються на транзитний рахунок на наступний робочий день та/або в перший робочий день після таких
вихідних та/або святкових днів
УВАГА! При невиконанні умов Кредитного договору, штраф за кожен випадок становить 200 гривень
(двісті)00 копійок.
ОПЛАТА ЩОМІСЯЧНОГО ПЛАТЕЖУ:
Реквізити:
Рахунок (IBAN) 2909_______________
Платник
Код платника
Призначення
платежу

Отримувач(Платник) __________
Код
_____
______
отримувача(платника)
____
Банк отримувач
АТ «ЮНЕКС БАНК»
Код Банку отримувача ______
Поповнення рах № 2909________________________П.І.Б., ІПН (Позичальника)

УВАГА! Розмір останнього платежу може відрізнятися від попередніх платежів і дорівнюватиме сумі фактичної
заборгованості за кредитом.
Для остаточного розрахунку за кредитом Позичальник повинен звернутися в особистий кабінет або до відділення
Банку або Контакт-Центру та дізнатись про фактичний розмір своєї заборгованості.
У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПИТАНЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО БАНКУ НАСТУПНИМ СПОСОБОМ:
Цілодобовий Контакт-Центр: (044)5851487 (тарифікація дзвінків згідно тарифів Вашого оператора зв’язку)
0 800 3 111 33 (безкоштовно в межах України)
Електрона адреса: call.center@unexbank.ua
Безпосередньо до відділення Банку, перелік відділень та адреси: www.unexbank.ua
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