Затверджено Протоколом Правління АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» № 76 від 15.08.2013 р.
Ф.15-001 (v.6.0.)
Загальні умови договорів кредитування, відкриття та ведення рахунків
Розділ 1: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
перерахування коштів у відповідних сумах на рахунок Банку (надалі – Рахунок Банку) або поточний рахунок
1. Ці загальні умови договорів кредитування, відкриття і ведення рахунків (далі – Умови) врегульовують відносини Позичальника відкритий для зарахування коштів спрямованих на погашення заборгованості (надалі – Рахунок
щодо надання банківських послуг ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», Позичальника), вказаний у Графіку Платежів. Якщо термін платежу, вказаний у Графіку платежу, припадає на
фізичній особі, (надалі – Позичальник або Клієнт), що разом іменуються як «Сторони», та разом із Пропозиціями вихідний або святковий день, то відповідний термін платежу переноситься на перший наступний за ним робочий
(Офертами) містять умови вказаних договорів, що укладаються Сторонами відповідно до Пропозицій.
день. Передбачені Графіком Платежів суми щомісячних платежів включають суму Кредиту, суму Процентів та Комісії
2. Ці Умови є типовими умовами договорів про надання споживчих кредитів, договорів карткового рахунку та та розраховуються виходячи з умов, визначених Кредитним Договором.
договорів рахунку, які також оприлюднені на офіційному сайті Банку.
5.2. З метою погашення Кредиту, сплати Процентів, Комісії та інших платежів за Кредитним Договором Позичальник
3. Сторонами договорів зазначених в цих Умовах є Банк, Позичальник та Клієнт:
має забезпечити перерахування грошових коштів на Рахунок Банку або Рахунок Позичальника, вказаний у Графіку
Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ»;
Платежів, в розмірі достатньому для погашення Заборгованості за Кредитним Договором, не пізніше дати, що
Клієнт – фізична особа, якій відкрито рахунок відповідно до Розділу 3 та/або Розділу 4 цих Умов.
передує терміну (даті) платежу Позичальника згідно з Графіком платежів та/або Кредитним Договором.
Позичальник – фізична особа, яка зробила Банку Пропозицію укласти Кредитний договір та отримала Кредит.
5.3. Банк здійснює списання коштів, що надійшли від Позичальника, з Рахунку Банку або з Рахунку Позичальника:
4. Дія цих Умов буде поширюватись також на договори зазначені в них, що будуть укладені Сторонами в - з метою погашення строкової Заборгованості за Кредитним Договором - в терміни (дати), визначені Графіком
майбутньому з урахуванням змін які здійснюються у порядку зазначеному п.5 цих Умов.
платежів;
5. Сторони погодили, що всі зміни до цих Умов здійснюються Банком в односторонньому порядку, затверджуються - з метою погашення простроченої Заборгованості за Кредитним Договором - в день надходження коштів на Рахунок
Правлінням Банку, розміщуються офіційному сайті Банку і не потребують додаткового письмового підтвердження Банку або на Рахунок Позичальника;
Сторін. Зміни до цих Умов можуть бути розміщені Банком також на інформаційних стендах у приміщеннях Банку.
- з метою дострокового погашення – в дату, вказану у відповідній Заяві Позичальника.
6. Сторони застосовуватимуть у своїх відносинах кожний з договорів зазначених у цих Умовах окремо в залежності 5.4. Датою погашення Заборгованості за Кредитним Договором (погашення Кредиту та/або сплата Процентів та/або
від предмету їх регулювання відповідно до наданих Позичальником/Клієнтом Пропозицій (Оферт).
Комісії тощо) є дата списання Банком у терміни (дати), визначені в п. 5.3. цього Розділу, з Рахунку Банку або з
7. Недійсність окремої частини цих Умов не є наслідком недійсності інших її частин і цих Умов в цілому.
Рахунку Позичальника коштів у розмірах такої заборгованості та зарахування їх на відповідні рахунки в Банку по
8. Ці Умови набирають чинності з дати їх підписання Сторонами і діють безстроково.
обліку заборгованості Позичальника.
9. Сторони зобов’язуються, зберігати, використовувати або розкривати інформацію, що становить банківську 5.5. Кошти, перераховані на погашення Заборгованості за Кредитним Договором, у разі їх недостатності,
таємницю у порядку, встановленому чинним законодавством України. За незаконне розголошення або використання направляються на погашення в наступному порядку:
інформації, що становить банківську таємницю, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством прострочена Комісія (за наявності);
України.
прострочені Проценти (за наявності);
прострочена Сума Кредиту (за наявності);
Розділ 2: УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ
строкова Комісія;
1. Терміни
строкові Проценти за користування Кредитом;
1.1. Якщо інше не зазначено спеціально в тексті цього Розділу, терміни, що застосовуються в ньому, строкова Сума Кредиту (в т.ч. дострокове погашення);
використовуються в наступних значеннях:
штраф або інші неустойки згідно з договором (за наявності);
Кредитний Договір – договір між Позичальником та Банком, який складається з двох невід’ємних частин, а саме цих витрати Банку, пов’язані з одержанням виконання (листи, електронні та текстові повідомлення, послуги третіх
Умов Договору про надання споживчих кредитів (Розділ 2 Умов) та Пропозиції (Оферти) Позичальника щодо
осіб тощо).
укладення договору про надання споживчого кредиту;
6. Права та обов’язки Сторін
Кредит – грошові кошти, що надаються Банком Позичальнику на умовах, встановлених в Пропозиції і в цьому 6.1. Позичальник зобов’язаний повернути Банку Кредит, сплатити Проценти, Комісії, інші комісії, можливі штрафи та
Розділі;
збитки на умовах, визначених цим Розділом та Пропозицією, а також виконувати інші умови, ними передбачені.
Проценти - сума коштів, що є платою за користування Кредитом, і яка розраховується за встановленою Процентною 6.2. За повне або часткове прострочення повернення Кредиту та/або сплати Процентів та/або Комісії у терміни, що
ставкою виходячи з строку користування Кредитом;
передбачені Графіком платежів та/або іншим чином визначені відповідно до Кредитного Договору, Позичальник
Процента ставка – розмір плати за користування Кредитом у відсотках річних, за яким розраховуються сума зобов’язаний сплатити Банку штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) від простроченої суми за кожний випадок
Процентів, що підлягає сплаті Позичальником за користування Кредитом;
прострочення, а також за кожний місяць прострочення встановленого терміну від простроченої суми, розрахованої на
Комісія – комісійна винагорода Банку за обслуговування Кредиту, наданого Позичальнику;
останній день місячного строку. Застосування штрафів, передбачених цим пунктом, здійснюється в другий день від
Разова комісія - комісійна винагорода Банку за переказ коштів, що є платою за здійснення операції щодо дати прострочення, передбаченої Графіком платежів. Сплата штрафу не звільняє Позичальника від виконання
перерахування коштів Кредиту або їх видачі готівкою згідно з Кредитним договором;
зобов’язань, за порушення яких він передбачений, і так само не звільняє його від обов’язку понад суму штрафу у
Графік платежів – домовленість Сторін щодо періодичності, розміру та термінів сплати заборгованості за Кредитним повному обсязі відшкодувати Банку збитки, заподіяні невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за
Договором, яка є його частиною;
Кредитним Договором, в тому числі будь-які витрати, що були понесені Банком у зв’язку із стягненням заборгованості
Заборгованість за Кредитним Договором – сума грошових коштів, що підлягає сплаті Позичальником Банку згідно з Позичальника за Кредитним Договором (відправка листів чи інших повідомлень (в т.ч. електронних) про
з умовами Кредитного Договору, та складається з Суми Кредиту, сум нарахованих Процентів та Комісій, сум штрафів необхідність погашення простроченої заборгованості, судові витрати, витрати на оплату юридичних та
за невиконання цього Розділу, а також сум компенсації можливих збитків Банку;
посередницьких послуг щодо стягнення заборгованості тощо).
Строк Кредиту – встановлений Кредитним договором період користування Кредитом, не пізніше останньої дати 6.3. Банк зобов’язаний надати Позичальнику Кредит, на умовах визначених цим Розділом та Пропозицією.
якого Кредит має бути повернений Позичальником Банку в повному обсязі.
6.4. Позичальник має право достроково виконати свої зобов’язання за Кредитним Договором на умовах, ним
Кіоск – місце, в якому представники Банку здійснюють оформлення документів, необхідних для видачі Кредиту, а встановлених.
також інші дії згідно з цим Розділом;
6.5. Банк має право:
Споживчі цілі (загальні) – використання коштів Кредиту з метою оплати будь-якої продукції або товарів, робіт чи - вимагати від Позичальника дострокового виконання зобов’язань за Кредитним Договором на умовах, встановлених
послуг, що придбаваються чи замовляються Позичальником з метою задоволення його особистих потреб, що не ним;
пов’язані з підприємницькою діяльністю.
- реалізовувати інші права згідно з Кредитним Договором та/або законодавством, а також вчиняти інші дії, доручення
Товар – одна чи кілька індивідуально визначених речей або послуг, що придбаваються Позичальником у та/або згода Позичальника на які передбачені Пропозицією.
Підприємства торгівлі повністю або частково за рахунок Кредиту;
6.6. Банк має право вимагати, а Позичальник, або його спадкоємці зобов’язані негайно після отримання вимоги Банку
Підприємство торгівлі – суб’єкт господарювання, що здійснює реалізацію Товару (надає послуги) Позичальнику за надавати документи, що підтверджують настання страхового випадку за договором страхування, якщо такий договір
рахунок Кредиту.
укладався.
1.2. Терміни, що вживаються в Пропозиції та в цьому Розділі, але їх визначення не містяться в останніх, вживаються 7. Дострокове повернення (погашення) Кредиту за ініціативою Позичальника.
в цьому Розділі у тих же значеннях, які вони мають згідно Пропозиції.
7.1. Позичальник має право повернути Кредит достроково в будь-який час в порядку, визначеному пунктами 7.3.,7.4.
2.Загальні положення
цього Розділу.
2.1. Банк надає Позичальнику Кредит з метою та у Сумі Кредиту, вказаній в Пропозиції, й в порядку, передбаченому 7.2. Під достроковим погашенням Кредиту розуміється повернення повної Суми Кредиту або його частини
цим Розділом, а Позичальник зобов’язується сплатити Банку Разову комісію, своєчасно та у повному обсязі Позичальником до закінчення Строку Кредиту та/або терміну платежу, визначеного Графіком платежів.
виплачувати Банку Проценти за користування Кредитом та Комісії, використати його за цільовим призначенням, 7.3. Дострокове погашення Кредиту здійснюється в наступному порядку:
виконати інші умови Кредитного Договору та повертати Кредит Банку частинами у сумах та терміни, визначені у а) Позичальник звертається до представника Банку за адресою Банку або будь-якого з Кіосків з метою розрахунку
Графіку платежів, але в будь-якому випадку не пізніше останнього дня Строку кредиту, зазначеного в Пропозиції.
заборгованості за Кредитом (включаючи Проценти, нараховані на суму Кредиту, що достроково погашається, а також
2.2. Метою надання Кредиту, що зазначається Позичальником у Пропозиції, може бути: (а) споживчі (загальні) цілі, суму Комісії за обслуговування Кредиту, розраховану за повний місяць, в якому здійснюється дострокове погашення)
(б) повна або часткова оплата Товару, інформація про який наведена у Пропозиції та який придбавається та оформлення письмової заяви на дострокове погашення Кредиту за встановленою Банком формою (надалі Позичальником у Підприємства Торгівлі, яке вказано у Пропозиції (в) сплата страхової премії страховій компанії, Заява), яка має бути надана Банку не менше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати дострокового
вказаній в Пропозиції, у зв’язку із страхуванням нею життя та здоров’я Позичальника згідно з укладеним між ними погашення;
договором страхування, ціна (страхова премія) якого наведені у Пропозиції, (г) сплата Банку Разової комісії у розмірі, б) Банк здійснює розрахунок заборгованості Позичальника за Кредитом,
визначеному в Пропозиції.
в) Позичальник, у відповідності до зробленого Банком розрахунку, забезпечує не пізніше дати, що передує даті
2.3. Загальна вартість Кредиту для Позичальника складається та розраховується з суми Процентів, суми Комісії та дострокового погашення, перерахування на Рахунок Банку або на Рахунок Позичальника, вказаний у Графіку
Разової комісії.
Платежів сум грошових коштів, достатніх для (1) погашення Кредиту, (2) сплати нарахованих до дати дострокового
2.4. Виконання зобов’язань Позичальника за Кредитним Договором забезпечується штрафом, що ним передбачений.
погашення Процентів, (3) сплати суми Комісії, що розраховується за повний місяць, в якому відбувається дострокове
3. Надання Кредиту.
погашення, (4) інших належних до сплати платежів згідно з Кредитним Договором. Під повним місяцем розуміється
3.1. Частина Кредиту на загальні Споживчі цілі надається в один з наступних способів, обраних Позичальником та період, який визначається від попереднього до наступного терміну (дати) платежу згідно з Графіком платежів.
зазначених в Пропозиції:
7.4. Виключно у випадку виконання Позичальником всіх умов, вказаних в п. 7.3. цього Розділу, Банк в дату
3.1.1. шляхом перерахування Банком Суми Кредиту на поточний або картковий рахунок Позичальника в Банку або дострокового погашення, визначену у Заяві, здійснює дії по погашенню заборгованості в порядку, передбаченому п.п.
іншому банку, за реквізитами, вказаними Позичальником у Пропозиції; або
5.3. та 5.4. цього Розділу. В іншому випадку, кошти, що були перераховані Позичальником з метою дострокового
3.1.2. видачі Банком Суми Кредиту Позичальнику через касу Банку; або
погашення заборгованості, продовжують обліковуватись на Рахунку до їх списання Банком з метою погашення
3.1.3. шляхом безготівкового перерахування Банком Суми Кредиту за реквізитами, вказаними Позичальником строкової заборгованості за Кредитним Договором в терміни, визначені Графіком Платежів (за умови відсутності
(поштовий переказ).
простроченої заборгованості).
3.2. Частина Кредиту з метою оплати Товару надається шляхом перерахування Банком Суми Кредиту на рахунок 8. Дострокове погашення Заборгованості за Кредитним Договором на вимогу Банку.
Підприємства торгівлі, зазначений у Пропозиції, за умови:
8.1. Банк має право вимагати від Позичальника дострокового виконання зобов’язань за Кредитним Договором щодо
- сплати Позичальником суми початкового платежу за Товар у розмірі, визначеному Пропозицією;
повернення Кредиту та відповідно сплати Процентів, Комісії тощо, а Позичальник зобов’язаний їх виконати протягом
- передачі Товару Підприємством торгівлі Позичальнику (або оформлення відповідних зобов’язань).
34 днів від дати відправлення Банком відповідного повідомлення в будь-якому з наступних випадків істотного
3.3. Частина Кредиту для оплати ціни договору страхування надається шляхом перерахування відповідної суми, порушення Позичальником зобов’язань за Кредитним Договором:
передбаченої для цього у Пропозиції, на рахунок страхової компанії, вказаний в Пропозиції.
8.1.1. ненадання у строк документів, зазначених у п. 9.2. цього Розділу;
3.4. Частина Кредиту для оплати Разової комісії надається шляхом перерахування суми коштів у розмірі такої комісії 8.1.2. прострочення встановлених Кредитним договором термінів погашення частини Кредиту та/або сплати
на відповідний рахунок Банку.
Процентів та/або Комісії:
3.5. Надання Кредиту здійснюється не пізніше 3 робочих днів з дати акцепту Пропозиції Банком. Датою надання
- більше ніж на 1 (Один) місяць; та/або
Кредиту є дата списання коштів у розмірі Суми кредиту з відповідного позичкового рахунку, відкритого Позичальнику
- у сумі, що перевищує 5 (П’ять) відсотків Суми Кредиту; та/або
у Банку, та її перерахування (ініціація переказу) у відповідних частинах (а) на рахунок Позичальника або видачі йому
- яке призводить до виникнення Заборгованості за Кредитним Договором у сумі, що перевищує Суму Кредиту
готівкою згідно з п. 3.1. цього Розділу, (б) на користь Підприємства торгівлі згідно з п. 3.2. цього Розділу, (в) на
на 10 (Десять) відсотків;
рахунок страхової компанії згідно з п. 3.3. цього Розділу, (г) на відповідний рахунок Банку згідно з п. 3.4. цього 8.1.3.
надання Позичальником Банку недостовірних відомостей, що вказуються Позичальником у документах,
Розділу.
необхідних Банку для прийняття рішення про надання Кредиту та ідентифікації Позичальника;
4. Проценти та Комісія, Разова комісія.
8.1.4. в інших випадках, передбачених законодавством.
4.1. За користування Кредитом Позичальник сплачує Банку Проценти розраховані, виходячи з Процентної ставки, 8.2. Дострокове погашення Заборгованості за Кредитним Договором на вимогу Банку здійснюється Позичальником на
вказаної у Пропозиції, від неповерненої суми Кредиту. При цьому у випадку порушення Позичальником зобов'язань з Рахунок Банку, або на Рахунок Позичальника, або за іншими реквізитами, вказаними у повідомленні, зазначеному в
повернення Кредиту, передбачених Графіком платежів, нарахування та сплата процентів на суму такої простроченої п. 8.1. цього Розділу.
заборгованості за основною сумою Кредиту (частиною Кредиту, яку не було своєчасно повернуто Позичальником) 8.3. У випадку невиконання Позичальником вимоги Банку щодо дострокового повернення Кредиту та відповідно щодо
здійснюється за процентною ставкою 0,01 % (нуль цілих одна сота) процентів річних.
виконання інших зобов’язань за Кредитним Договором у строк, встановлений п. 8.1. цього Розділу:
4.2. За обслуговування Кредиту Позичальник щомісячно сплачує Комісію у розмірі, вказаному в Пропозиції, від - припиняється нарахування Процентів, Комісії та штрафів згідно з п. 6.2. цього Розділу; та
початкової Суми Кредиту, перерахованої Банком згідно з цим Розділом (база розрахунку Комісії).
- Позичальник зобов’язується відшкодувати Банку завдані таким невиконанням збитки у розмірі неодержаних Банком
4.3. Розрахунок Процентів за Кредитом здійснюється щомісячно за фактичний строк користування Кредитом доходів за Кредитним Договором у розмірі суми Процентів та Комісії, розрахованої на умовах, визначених Кредитним
виходячи з фактичної кількості днів у місяці та у році.
Договором, та яка мала б бути сплачена Позичальником за весь Строк Кредиту Банку при належному виконанні
4.4. Нарахування та сплата Процентів та Комісії здійснюється у терміни (дати), визначені Графіком платежів або у Позичальником своїх зобов’язань за Кредитним Договором й не була ним сплачена Банку; та
погоджені дати дострокового погашення заборгованості Позичальником згідно з Кредитним Договором, якщо вказане - Позичальник зобов’язується на вимогу Банку в порядку ст. 625 Цивільного кодексу України сплатити 20 (Двадцять)
має місце.
процентів річних від суми простроченої заборгованості Позичальника за Кредитним Договором.
4.5. За переказ коштів одноразово сплачується Разова комісія, яка розраховується у відсотках від суми Кредиту, що 9. Інші умови
надається на загальні споживчі цілі або з метою оплати Товару, в залежності від мети надання Кредиту. Сплата 9.1. Сторони домовились, про те, що відповідно до ст.259 Цивільного кодексу України позовна давність за спорами,
Разової комісії здійснюється за рахунок коштів Кредиту у дату його надання.
що виникають із Кредитного Договору, а саме відшкодування збитків, сплати неустойки (штрафів, пені)
5. Погашення Кредиту
встановлюється тривалістю у три роки.
5.1. Позичальник зобов`язується щомісячно частинами погашати суму Кредиту, сплачувати нараховані Проценти на 9.2. Позичальник зобов’язується надавати на першу вимогу Банку документи та/або відомості, необхідні для
Суму Кредиту та Комісію в сумах та терміни, що передбачені Графіком платежів, шляхом безготівкового здійснення Банком ідентифікації Позичальника, оцінки його фінансового стану, моніторингу його операцій, а також
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Загальні умови договорів кредитування, відкриття та ведення рахунків
своєчасно повідомляти Банк про всі зміни у документах та/або інформації (паспортних даних, адреси місця або шляхом поповнення Карткового рахунку, якщо Рахунок Клієнта не відкривався, коштами у розмірі, що є не
проживання та реєстрації, контактні реквізити тощо), які вказані в Пропозиції та/або анкетах й були надані меншим Мінімального платежу.
Позичальником при укладенні Кредитного Договору. Інформація та/або документи мають бути надані протягом 10 2.2.4. Щомісячно не пізніше Розрахункової дати в повному обсязі сплачувати Проценти за користування
(Десяти) днів з дати отримання письмової вимоги Банку або з дати настання відповідних змін.
Овердрафтом й Несанкціонованим овердрафтом, нараховані штрафні санкції (за наявності), а також погашати іншу
9.3. Кредитний Договір набуває чинності в порядку визначеному Пропозицією й цим Розділом та діють до моменту заборгованість, що виникла у Розрахунковому періоді, шляхом безготівкового перерахування коштів у відповідних
виконання Позичальником зобов’язань за ним.
сумах на поточний Рахунок Клієнта або шляхом поповнення Карткового рахунку, якщо Рахунок Клієнта не
9.4. Кредитний договір є укладеним за місцем знаходження Банку в дату прийняття (акцепту) Банком Пропозиції.
відкривався, коштами у відповідному розмірі.
9.5. Всі вимоги, які виникають при виконанні даного Кредитного Договору або у зв’язку з ним, або випливають з нього 2.2.5. У випадках, передбачених Договором карткового рахунку, здійснювати дострокове погашення Овердрафту та
та становлять предмет спору, підлягають розгляду у постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських іншої заборгованості.
банків, згідно з регламентом третейського суду, який є невід’ємною частиною даної третейської угоди. Умови 2.2.6. Закрити Картковий рахунок у разі припинення дії Картки та нездійсненні Банком її перевипуску.
Кредитного Договору, які містять відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження, є складовими частинами 2.2.7. Забезпечити здійснення операцій з використанням Картки та використання Ліміту овердрафту таким чином,
даної третейської угоди. Місце і дата укладення третейської угоди відповідають місцю і даті укладення Кредитного щоб це не призводило до виникнення Несанкціонованого овердрафту, зокрема внаслідок здійснення Банком
Договору.
списання коштів в порядку визначеному в пункті 3.9. цього Розділу.
9.6. Недійсність окремих положень Кредитного Договору не тягне його недійсності в цілому.
2.2.8. У випадку тимчасового виникнення Несанкціонованого овердрафту погасити його в повному обсязі не пізніше
наступної Розрахункової дати.
Розділ 3: УМОВИ ДОГОВОРУ КАРТКОВОГО РАХУНКУ
2.3. Банк має право:
1.Терміни
2.3.1. Використовувати кошти Клієнта на Картковому рахунку, гарантуючи при цьому Клієнту право безперешкодного
1.1. Якщо інше не зазначено спеціально в тексті цього Розділу, терміни, що застосовуються в ньому, розпорядження ними на умовах, визначених Договором карткового рахунку. За користування коштами Клієнта на
використовуються в наступних значеннях:
Картковому рахунку проценти не сплачуються, якщо інше не передбачено Тарифами.
Договір карткового рахунку - договір між Клієнтом та Банком, який складається з двох невід’ємних частин, а саме 2.3.2. В односторонньому порядку змінювати Тарифи або Правила користування платіжними картками Банку з
цих Умов Договору карткового рахунку (Розділ 3 Умов) та Пропозиції (Оферти) Клієнта щодо укладення Договору повідомленням про це Клієнта не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до введення в дію таких змін одним або
карткового рахунку;
декількома з способів, визначених в п. 1.3. цього Розділу.
Виписка – письмовий звіт про рух коштів по Картковому рахунку за певний період часу на певну дату;
2.3.3. На умовах, визначених Договором карткового рахунку та протягом строку його дії, встановити Клієнту Ліміт
Картковий рахунок – рахунок, який відкривається Клієнту на підставі заяви Клієнта з метою обліку операцій з Овердрафту та строк користування Овердрафтом, а також змінювати їх, письмово повідомивши про це Клієнта,
використанням електронного платіжного засобу (Картки);
шляхом направлення письмового повідомлення, не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до дати встановлення / зміни.
Договірне списання – списання з Карткового рахунку коштів в оплату платіжних повідомлень / вимог еквайрів, з 2.3.4. За дорученням Клієнта (п. 3.9. цього Розділу) здійснювати операції та списувати з Карткового рахунку кошти, в
метою погашення сум Заборгованості за Договором карткового рахунку, повернення помилково зарахованих сум, тому числі за рахунок Овердрафту.
інших платежів, які стали наслідком або виникли у зв`язку з використанням Картки та випливають з умов Договору 2.3.5. Вимагати від Клієнта дострокового виконання зобов`язань Договором карткового рахунку, у випадках ним
карткового рахунку;
передбачених.
Картка – електронний платіжний засіб (платіжна картка) міжнародної платіжної системи MasterCard, що на підставі 3. Кредитування Карткового рахунку, розрахунки.
заяви Клієнта та у відповідності до цього Договору випускається Банком Клієнту та використовується за дебетово- 3.1. Виключно за умови встановлення Клієнту Ліміту овердрафту Банк здійснюватиме кредитування Карткового
кредитною схемою;
рахунку.
Овердрафт (або Кредит) – кредитні кошти, що надаються Банком Клієнту в межах Ліміту овердрафту шляхом 3.2. Кредитування Карткового рахунку (надання Кредиту у формі овердрафт) здійснюється шляхом дебетування
кредитування Карткового рахунку в порядку, визначеному Договором;
Карткового рахунку на суму операцій, що здійснюються із застосуванням Картки, при відсутності власних коштів
Ліміт овердрафту - максимальна сума Кредиту, що може бути надана Клієнту за Договором карткового рахунку, за Клієнта на Картковому рахунку. Такі операції здійснюється за рахунок коштів Банку в межах встановленого Ліміту
винятком випадків, передбачених Договором карткового рахунку;
овердрафту та протягом строку користування Овердрафтом.
Мінімальний платіж – мінімальна сума, яку Клієнт щомісячно має сплачувати Банку у Розрахункову дату з метою 3.3.Повернення Кредиту (Овердрафту) здійснюється за рахунок надходження грошових коштів на Рахунок Клієнта
погашення заборгованості за Овердрафтом, яка виникла у Розрахунковому періоді. Розмір Мінімального платежу або на Картковий рахунок, як це передбачено пунктом 2.2.3. цього розділу. Помилково зараховані Банком кошти на
дорівнює 5 (п’ять) % від суми заборгованості за Овердрафтом, розрахованої на останній день Розрахункового Картковий рахунок Клієнта не зменшують заборгованість Клієнта за Кредитом.
періоду, але не менше 50 (п’яти десяти) гривень (в іншому випадку – в розмірі фактичної заборгованості). Разом із 3.4. Повне погашення Кредиту (Овердрафту) має бути здійснено не пізніше останнього дня строку користування
Мінімальним платежем здійснюється сплата Процентів, погашення Несанкціонованого овердрафту та сплата Овердрафтом, встановленого Банком.
штрафних санкцій,
3.5. Розрахунок процентів здійснюється щомісячно за фактичний строк користування Овердрафтом протягом кожного
МПС – міжнародна платіжна система MasterCard Worldwide;
Розрахункового періоду, виходячи із фактичної кількості днів у місяці та 365 днів у році.
Несанкціонований Овердрафт - сума коштів за операціями, здійсненими з використанням Картки з перевищенням 3.6. За обслуговування Овердрафту щомісячно у останній день кожного Розрахункового періоду, сплачується комісія
встановленого розміру Ліміту овердрафту;
за обслуговування Овердрафту у розмірі, вказаному у Пропозиції й розрахованому від суми Овердрафту станом на
Операція з використанням Картки – отримання готівкових грошових коштів у пунктах видачі готівки й програмно- останній день Розрахункового періоду.
технічні комплекси самообслуговування (далі -ПТКС) та/або будь-який переказ коштів на користь Банку (включаючи 3.7. Погашення заборгованості за Овердрафтом, сплата Процентів та штрафних санкцій, іншої заборгованості за
Договірне списання) або ТСП, зокрема, для оплати товарів (робіт, послуг), крім переказу коштів, що здійснюється в Договором карткового рахунку здійснюється щомісячно в Розрахункову дату, в порядку, передбаченому пунктами
порядку примусового списання коштів з Карткового рахунку;
2.2.3., 2.2.4. цього Розділу. При цьому, якщо Розрахункова дата припадає на неробочий день, то Клієнт має здійснити
ПІН – персональний ідентифікаційний номер, що присвоюється кожній картці і необхідний для ідентифікації Клієнта поповнення Карткового рахунку у відповідній сумі у останній робочий день, що передує Розрахунковій даті.
під час здійснення операцій з її використанням;
3.8. Погашення заборгованості Клієнта та здійснення інших платежів здійснюється у такий послідовності: 1)
Розрахунковий період – період часу, який починається 26 числа кожного місяця та закінчується 25 числа кожного прострочені Проценти; 2) прострочена сума Несанкціонованого овердрафту; 3) прострочена сума Овердрафту; 4)
наступного місяця.
проценти за користування Несанкціонованим овердрафтом; 5) проценти за користування Овердрафтом; 6) сума
Проценти – плата, що сплачується Клієнтом за користування коштами Овердрафту та Несанкціонованого Несанкціонованого овердрафту; 7) сума Кредиту (при здійсненні розрахункових операцій в торгівельно-сервісній
овердрафту, та розраховується за процентними ставками, визначеними у Пропозиції;
мережі); 8) сума Кредиту (при здійсненні інших дебетових операцій по Картковому рахунку); 9) штрафні санкції; 10)
Розрахункова дата – 15 (П’ятнадцяте) число кожного календарного місяця, в яку здійснюється сплата Мінімального витрати Банку, пов`язані з одержанням виконання від Клієнта зобов`язань по Договору карткового рахунку.
платежу;
3.9. Клієнт доручає Банку, а Банк має право в порядку Договірного списання списувати з Карткового рахунку кошти (в
Стоп-список – список платіжних карток (номерів платіжних карток), за якими заборонено проведення операцій;
тому числі за рахунок Овердрафту):
Строк дії Картки – період часу, що починається з дати випуску (перевипуску) Картки і закінчується в останній день - на користь Банку у розмірі, що дорівнює або еквівалентний сумі коштів, сплачених Банком МПС по операціях з
місяця, зазначеного на її лицьовій стороні;
використанням Картки, здійснених не через Банк, та направляти їх на відшкодування витрат, понесених Банком на
Торгівельно-сервісне підприємство (ТСП) – особа, яка згідно із законодавством країни знаходження вповноважена користь МПС у зв’язку із здійсненням таких операцій. При цьому, в разі втрати Картки Банк списує суми коштів за
приймати платіжні кратки з метою проведення розрахунків за придбані в них товари / послуги.
вимогами, виставленими до оплати за період, що минув з моменту виявлення Клієнтом втрати Картки до моменту
1. Загальні положення.
одержання Банком повідомлення від Клієнта про втрату Картки;
1.1. Банк, шляхом акцептування Пропозицій Клієнта та на підставі подання останнім заяв на відкриття карткових - у сумі комісії Банку за обслуговування Овердрафту та сум інших комісій, передбачених Тарифами;
рахунків зобов’язується відкривати Карткові рахунки і видати Клієнту Картки, а також протягом строку їх дії - у сумі Процентів, нарахованих за користування Овердрафтом та/або Несанкціонованим овердрафтом (виключно в
забезпечувати можливість здійснювати операцій з їх використанням, надавати інші послуги згідно з Договором межах залишку коштів Клієнта);
карткового рахунку, а Клієнт зобов’язується оплачувати послуги Банку у відповідності до Договору карткового рахунку - у сумі, необхідній для погашення заборгованості за Овердрафтом та/або Несанкціонованим овердрафтом
та чинних Тарифів.
(виключно в межах залишку коштів Клієнта);
1.2. При виконанні Договору карткового рахунку Сторони користуються положеннями даного Розділу, Пропозиції, - в сумі фактичного залишку на Картковому рахунку, що закривається, для наступного їх переказу на депозит
Правилами користування платіжними картками, Тарифами Банку, які розміщені на офіційному сайті Банку, чинним нотаріуса;
законодавством України, а також Правилами МПС.
- помилково зараховані на Картковий рахунок кошти;
1.3. Про зміни у Правилах користування платіжними картками та Тарифах Банк повідомляє Клієнта особисто та/або - суми штрафних санкції (виключно в межах залишку коштів Клієнта);
шляхом включення відповідної інформації у Виписку по Картковому рахунку Клієнта та/або шляхом розміщення - на користь страхової компанії у сумі та порядку визначеного відповідним договором страхування, якщо такий
інформації на офіційному сайті Банку чи на інших інформаційних носіях (рекламні буклети, інформаційні дошки, договір укладався.
оголошення і т.п.), розташованих в операційних залах, та/або шляхом направлення письмового чи електронного 3.12. Якщо Банк з незалежних від нього причин не може в порядку Договірного списання отримати будь-які з коштів,
повідомлення поштою, електронною поштою, у вигляді текстового повідомлення на мобільний телефон, через ПТКС, зазначених у пункті 3.9. цього Розділу, Клієнт повинен самостійно сплатити ці суми Банку шляхом внесення готівки
не пізніше ніж за 30 днів до дати введення змін.
чи безготівкового переказу коштів.
1.4. В межах, визначених Пропозицією, та на основі наданої Клієнтом інформації, а також з урахуванням фінансового 4. Дострокове погашення заборгованості за кредитом за ініціативою Банку.
стану та кредитної історії Клієнта, Банк має право встановити Клієнту Ліміт овердрафту за Картковим рахунком для 4.1. Банк має право вимагати від Клієнта дострокового виконання зобов’язань щодо погашення Овердрафту та
проведення операції з використанням Картки, за відсутності власних коштів Клієнта на Картковому рахунку. Якщо відповідно сплати Процентів, комісії за обслуговування Овердрафту тощо, а Клієнт зобов’язаний їх виконати
Ліміт овердрафту не встановлений одразу при укладені Договору карткового рахунку чи дорівнює нулю Банк, після протягом 34 днів від дати відправлення Банком відповідного повідомлення у будь-якому з наступних випадків
прийняття рішення, письмово повідомляє Клієнта про розмір встановленого йому Ліміту овердрафту та строк, на який істотного порушення Клієнтом зобов’язань за Договором карткового рахунку:
його встановлено (Строк користування Овердрафтом).
4.1.1. ненадання у строк документів, зазначених у п. 2.2.1. цього Розділу;
1.5. Виписки по Картковому рахунку формуються щомісячно за попередній місяць та надаються Клієнту особисто 4.1.2. прострочення встановлених Договором карткового рахунку термінів сплати Мінімального платежу, та/або
(паперові) та/або шляхом направлення повідомлення електронною поштою, у вигляді текстового повідомлення на Несанкціонованого овердрафту та/або Процентів:
мобільний телефон, через ПТКС.
- більше ніж на 1 (Один) місяць; та/або
2. Права та обов’язки сторін.
- у сумі, що перевищує 5 (П’ять) відсотків Ліміту овердрафту; та/або
2.1. Клієнт має право:
- яке призводить до виникнення заборгованості за Овердрафтом у сумі, що перевищує Ліміт овердрафту на 10
2.1.1. За допомогою Картки здійснювати безготівкову оплату товарів та послуг; отримувати готівку в касах банків,
(Десять) відсотків;
фінансових установ, через ПТКС.
4.1.3. надання Клієнтом Банку недостовірних відомостей, що вказуються Клієнтом у документах, необхідних Банку
2.1.2. Поповнювати Картковий рахунок готівковими коштами через касу Банку або іншого банку, через платіжний для ідентифікації Клієнта та прийняття рішення про встановлення Клієнту Ліміту овердрафту;
термінал, шляхом переказу коштів з інших поточних або депозитних рахунків Клієнта, а також з рахунків інших осіб за 4.1.4. в інших випадках, передбачених законодавством України.
їх дорученням з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.
4.2. Дострокове погашення заборгованості за Овердрафтом на вимогу Банку здійснюється Клієнтом на Рахунок
2.1.3. Одержувати Виписки (паперові) по Картковому рахунку виключно при відвідуванні Банку або його відділень.
Клієнта або на Картковий рахунок, якщо Рахунок Клієнта не відкривався.
2.1.4. Ініціювати закриття Карткового рахунку до закінчення строку дії Картки з письмовим повідомленням про це 4.3. У випадку невиконання Клієнтом вимоги Банку щодо дострокового погашення Овердрафту у встановлений строк:
Банка не менш ніж за 45 (Сорок п’ять) днів до передбачуваної дати закриття Карткового рахунку за умови виконання - припиняється нарахування Процентів, комісії за обслуговування Овердрафту та штрафних санкцій;
всіх фінансових зобов`язань перед Банком за Договором карткового рахунку та повернення Банку Картки.
- припиняється дія Картки; та
2.1.5. З метою зменшення ризику фінансових втрат надати письмову заяву на встановлення індивідуальних лімітів - Клієнт зобов’язується на вимогу Банку в порядку ст. 625 Цивільного кодексу України сплатити 20 (Двадцять)
щодо Авторизації за операціями з Карткою.
процентів річних від суми простроченої заборгованості Клієнта за Овердрафтом.
2.2. Клієнт зобов`язаний:
5. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів
2.2.1. Надавати на першу вимогу Банку достовірні документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком 5.1. Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків, передбачених Договором карткового
процедур ідентифікації Клієнта та/або інших держателів і фінансового моніторингу їх операцій, а також вчасно рахунку.
повідомляти Банк про всі зміни в документах та/або відомостях, що були надані Клієнтом при укладанні Договору 5.2. Кожна зі Сторін зобов’язана у повному обсязі відшкодувати іншій Стороні збитки, завдані порушенням Договору.
карткового рахунку (паспортні дані, адреси місця проживання і реєстрації, контактні реквізити і т.д.), у порядку й 5.3. За повне або часткове прострочення виконання грошових зобов’язань за Договором карткового рахунку Клієнт
обсягах, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку з питань сплачує Банку штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 0,49 % (сорок дев`ять сотих відсотка) від простроченої суми за
запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. Інформація та/або документи кожний день затримки виконання.
підлягають наданню протягом 10 (Десяти) днів з дати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання 5.4. Банк не несе відповідальності за виникнення Несанкціонованого овердрафту внаслідок списання ним коштів в
відповідних змін. Крім того, після вивіряння отриманої від Банку виписки за Картковим рахунком станом на 1 січня порядку, визначеному в пункті 3.9. цього Розділу.
поточного року, надати до Банку особисто або надіслати поштовим відправленням до 31 січня того ж року у 5.5. Всі вимоги, які виникають при виконанні даного Договору карткового рахунку або у зв’язку з ним, або випливають
письмовій формі підтвердження про залишки. Якщо таке підтвердження про залишки не отримано Банком до з нього та становлять предмет спору, підлягають розгляду у постійно діючому Третейському суді при Асоціації
зазначеного терміну, то такі залишки вважаються підтвердженими.
українських банків, згідно з регламентом третейського суду, який є невід’ємною частиною даної третейської угоди.
2.2.2. Не використовувати Картку для здійснення підприємницької діяльності.
Умови Договору карткового рахунку, які містять відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження, є
2.2.3. Щомісячно не пізніше Розрахункової дати здійснювати погашення заборгованості за Овердрафтом, що виникла складовими частинами даної третейської угоди. Місце і дата укладення третейської угоди відповідають місцю і даті
у Розрахунковому періоді, шляхом безготівкового перерахування коштів у відповідних сумах на поточний рахунок укладення Договору карткового рахунку.
Клієнта відкритий йому для зарахування коштів спрямованих на погашення заборгованості (надалі – Рахунок Клієнта)
ЗА БАНК: _____________________
м.п. «___» ________ 20__ року

Затверджено Протоколом Правління АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» № 76 від 15.08.2013 р.
Ф.15-001 (v.6.0.)
Загальні умови договорів кредитування, відкриття та ведення рахунків
5.6. Сторони домовились, про те, що відповідно до ст.259 Цивільного кодексу України позовна давність за спорами, - у дату запланованого дострокового погашення кредиту відповідно до Заяви Клієнта, - у дати надходження коштів на
що виникають із Договору карткового рахунку, а саме відшкодування збитків, сплати неустойки (штрафів, пені) рахунок за наявності простроченої заборгованості за будь-яким кредитним договором, договором карткового рахунку
встановлюється тривалістю у три роки.
або Договором рахунку Клієнта.
6. Порядок закриття Карткового рахунку
4.3. Договірне списання коштів, передбачених п. 4.1. цього Розділу, здійснюється у наступній послідовності
6.1. При виконанні всіх фінансових зобов`язань перед Банком, в тому числі погашення заборгованості по (черговості):
Несанкціонованому овердрафту, Овердрафту, комісіям та Процентам тощо, та повернені Клієнтом Банку Картки, 4.3.1. з метою здійснення дострокового погашення за кредитним договором відповідно до Заяви Клієнта виключно у
Клієнт має право закрити Картковий рахунок в будь-який час в порядку, визначеному у підпункті 2.1.4. Договору.
випадку виконання Позичальником всіх умов, передбачених у Розділі 2;
6.2. Банк за умови попередження Клієнта про наступне закриття Карткового рахунку не пізніше ніж за 45 (сорок п’ять) 4.3.2. з метою погашення простроченої заборгованості:
днів до дати його закриття має право закрити Картковий рахунок у будь-якому з наступних випадків:
4.3.2.1. за будь-якими кредитними договорами, укладеними між Клієнтом та Банком (суми кредиту, нарахованих
у випадку невиконання Клієнтом зобов’язань, передбачених підпунктом 2.2.1. цього Розділу;
процентів, комісій, неустойки та інших платежів, якщо такі платежі передбачені кредитним договором);
у разі припинення дії всіх Карток, виданих згідно з Договором карткового рахунку, з будь-яких підстав, 4.3.2.2. за овердрафтом (суми овердрафту, нарахованих процентів, комісій, неустойки та інших платежів, якщо такі
зокрема у зв’язку із закінченням строку їх дії, анулювання, вилучення, втрати тощо;
платежі передбачені договором карткового рахунку) відповідно до умов договорів карткового рахунку укладених між
у разі відсутності операцій за Картковим рахунком протягом шести місяців;
Банком та Клієнтом;
в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
4.3.2.3. на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»,
6.3. Закриття Карткового рахунку та повернення Банком залишку коштів з Карткового рахунку здійснюється на ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851 та/або третіх осіб за будь-якими кредитними договорами (суми кредиту,
підставі заяви Клієнта або з інших підстав, передбачених Договором карткового рахунку, після закінчення 45 (Сорока нарахованих процентів, комісій, неустойки та інших платежів, якщо такі платежі передбачені кредитним договором)
п’яти) днів після повернення до Банку Картки, виданої у рамках Договору карткового рахунку. У випадку відмови укладеними між Банком та Клієнтом, права вимоги по яких було відступлено ПАТ «ПУМБ» та/або третім особам;
Клієнта повернути Картку до Банку закриття Карткового рахунку та повернення залишку коштів з Карткового рахунку 4.3.2.4. по оплаті послуг Банку за Договором рахунку;
здійснюється на підставі заяви Клієнта після закінчення 45 (Сорока п’яти) днів з дати закінчення строку дії Картки.
4.3.3. з метою погашення строкової заборгованості:
6.4. Незалежно від підстав закриття Карткового рахунку Банк зобов’язаний повернути Клієнту залишок коштів, що є 4.3.3.1. за будь-якими кредитними договорами, укладеними між Клієнтом та Банком (суми кредиту, нарахованих
на Картковому рахунку, але не раніше строку, зазначеного у підпункті 2.1.4. цього Розділу, для чого Клієнт зі свого процентів, комісій та інших платежів, якщо такі платежі передбачені кредитним договором);
боку зобов’язаний в дату закриття Карткового рахунку зняти залишок коштів готівкою або надати Банку платіжне 4.3.3.2. за овердрафтом (суми овердрафту, нарахованих процентів, комісій, неустойки та інших платежів, якщо такі
доручення про перерахування залишку коштів з Карткового рахунку на інший рахунок Клієнта в Банку чи в іншому платежі передбачені договором карткового рахунку) відповідно до умов договорів карткового рахунку укладених між
банку або зазначити реквізити таких рахунків у заяві на закриття Карткового рахунку, якщо вона є підставою для Банком та Клієнтом;
закриття Карткового рахунку. У разі прострочення виконання Клієнтом зобов’язання, зазначеного в першому реченні 4.3.3.3 на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»,
цього пункту, Банк має право виконати своє зобов’язання щодо повернення залишку коштів з Карткового рахунку ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851 та/або третіх осіб за будь-якими кредитними договорами (суми кредиту,
шляхом їх внесення у депозит нотаріуса в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
нарахованих процентів, комісій, неустойки та інших платежів, якщо такі платежі передбачені кредитним договором)
6.5. Банк закриває Картковий рахунок та відмовляється від Договору карткового рахунку у випадку відсутності укладеними між Банком та Клієнтом, права вимоги по яких було відступлено ПАТ «ПУМБ» та/або третім особам;
операцій по Картковому рахунку протягом 3 (Трьох) років підряд та відсутності залишку коштів на Картковому 4.3.3.4. по оплаті послуг Банку за Договором рахунку;
рахунку.
5. Інші умови
Розділ 4: УМОВИ ДОГОВОРУ РАХУНКУ
5.1. Договір рахунку вважається укладеним з моменту акцепту (прийняття) Банком Пропозиції Клієнта і діє до дати
1.Терміни:1.1. Якщо інше не зазначено спеціально в тексті цього Розділу, терміни, що застосовуються в ньому, закриття Рахунку.
використовуються в наступних значеннях:
5.2. Банк за умови попередження Клієнта про наступне закриття Рахунку не пізніше ніж за 10 (Десять) днів до дати
Договір рахунку - договір між Клієнтом та Банком, який складається з двох невід’ємних частин, а саме цих Умов його закриття має право закрити Рахунок у будь-якому з наступних випадків:
Договору рахунку (Розділ 4 Умов) та заяви про відкриття рахунку;
якщо протягом 6 (Шести) місяців з дати його відкриття або протягом 6 (Шести) місяців підряд операції по
Рахунок – поточний рахунок, який відкривається Банком Клієнту на підставі заяви Клієнта з метою зазначеною у Рахунку не проводились;
цьому Розділі.
у випадку невиконання Клієнтом зобов’язань, передбачених пунктом 3.2.4. цього Розділу;
2. Загальні положення.
в інших випадках та з підстав, передбачених чинним законодавством України.
2.1. Банк за заявою Клієнта відкриває Рахунок в національній валюті України – гривні з метою проведення операцій 5.3. Незалежно від підстав закриття Рахунку Банк зобов’язаний до фактичного його закриття повернути Клієнту
зазначених в цьому Розділі, а Клієнт зобов’язується оплачувати послуги Банку у відповідності до Договору рахунку та залишок коштів, що є на Рахунку, для чого Клієнт у свою чергу зобов’язаний не пізніше ніж за один день до дати
чинних Тарифів.
закриття Рахунку зняти залишок коштів готівкою або надати Банку платіжне доручення про перерахування залишку
2.2. При виконанні Договору рахунку Сторони користуються положеннями Цього Розділу та Тарифами Банку, які коштів з Рахунку на інший рахунок Клієнта в Банку чи в іншому банку або зазначити реквізити таких рахунків у заяві
розміщені на офіційному сайті Банку, а також чинним законодавством України.
на закриття Рахунку, якщо вона є підставою для закриття Рахунку.
2.3. Рахунок відкривається для проведення наступних операцій:
У разі прострочення виконання Клієнтом зазначеного в абзаці першому цього пункту зобов’язання Банк має право
- зарахування коштів на Рахунок з метою погашення заборгованості (суми кредиту, нарахованих процентів, комісій, виконати своє зобов’язання щодо повернення залишку коштів з Рахунку шляхом їх внесення у депозит нотаріуса, в
неустойки та інших платежів, якщо такі платежі передбачені кредитним договором) за будь-якими кредитними порядку передбаченому чинним законодавством. З цією метою Клієнт цим надає Банку право в порядку договірного
договорами, укладеними між Клієнтом та Банком;
списання перерахування залишок коштів з Рахунку, що закривається, на депозит будь-якого нотаріуса за вибором
- зарахування коштів на Рахунок з метою погашення заборгованості (суми кредиту, нарахованих процентів, комісій, Банку.
неустойки та інших платежів, якщо такі платежі передбачені кредитним договором) за будь-якими кредитними 5.4. Банк закриває Рахунок та відмовляється від Договору рахунку у випадку відсутності операцій по Рахунку
договорами Клієнта, права вимоги по яких було відступлено третім особам;
протягом 3 (Трьох) років підряд та відсутності залишку коштів на Рахунку.
- зарахування коштів на Рахунок з метою перерахування коштів на карткові рахунки Клієнта для погашення 5.5. Всі вимоги, які виникають при виконанні даного Договору рахунку або у зв’язку з ним, або випливають з нього та
заборгованості за овердрафтом відповідно до Договорів карткового рахунку;
становлять предмет спору, підлягають розгляду у постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських
- списання коштів з Рахунку у порядку договірного списання (пункт 4. цього Розділу) на умовах визначених Договором банків, згідно з регламентом третейського суду, який є невід’ємною частиною даної третейської угоди. Умови
рахунку;
Договору рахунку, які містять відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження, є складовими частинами
- перерахування за розпорядженням Клієнта коштів з Рахунку на інші власні рахунки Клієнта за умови виконання даної третейської угоди. Місце і дата укладення третейської угоди відповідають місцю і даті укладення Договору
Клієнтом зобов’язань перед Банком у повному обсязі за будь-якими кредитними договорами, договорами карткового рахунку.
рахунку договорами рахунку та іншими договорами укладеними між Банком та Клієнтом;
Розділ 5: РЕКВІЗИТИ СТОРІН
- здійснення інших операцій за погодженням Клієнта та Банку.
2.4. Банк нараховує відсотки на залишок коштів на рахунку відповідно до Тарифів.
1. Реквізити Банку:
3.Права та обов’язки сторін.
АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ»;
3.1.Банк зобов’язується:
Банківська ліцензія №222 від 17 жовтня 2011 р.;
3.1.1. У разі потреби, за вимогою Клієнта, надавати Клієнту виписки щодо руху та залишку коштів на Рахунку.
місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8Б;
3.1.2. Списувати грошові кошти з Рахунку Клієнта на підставі його розпоряджень та/або здійснювати договірне рахунок: к/р 32000197001 в Головному управлінні НБУ по м. Києву і Київській області, МФО: 321024; ЄДРПОУ:
списання у випадках, встановлених чинним законодавством та Договором рахунку.
26333064;
3.2. Клієнт зобов’язується:
телефони: 496-88-96, факс 496-88-97.
3.2.1. Своєчасно погашати заборгованість, шляхом перерахування коштів на Рахунок, відповідно до умов укладених Офіційний сайт Банку www.rccf.ua
між Банком та Клієнтом: кредитних договорів, договорів карткового рахунку, та інших договорів, відповідно до умов 2. Реквізити Позичальника/Клієнта визначені у Пропозиції.
яких Клієнт зобов’язаний погашати заборгованість шляхом перерахування коштів на Рахунок
3.2.2. Оплачувати виконані Банком операції та надані послуги, за встановленими Тарифами.
3.2.3. У разі, якщо Банк з незалежних від нього причин не може отримати плату за послуги в порядку договірного
списання згідно з пунктом 4.2.5. цього Розділу (зокрема, через відсутність коштів на Рахунку), самостійно готівковими
коштами сплатити її Банку згідно з Тарифами за кожну операцію по Рахунку не пізніше дня, наступного за днем її
здійснення, або в інший строк, якщо такий визначений Тарифами.
3.2.4. Надавати на першу вимогу Банку документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком ідентифікації
Клієнта та фінансового моніторингу його операцій, а також своєчасно повідомляти Банк про всі зміни у документах
та/або інформації (паспортних даних, адреси місця проживання та реєстрації, контактні реквізити тощо), які були
надані Клієнтом при укладенні Договору рахунку, у порядку та обсягах, передбачених діючим законодавством України
та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та протидії легалізації відмиванню) доходів,
отриманих злочинним шляхом. Інформація та/або документи мають бути надані протягом 10 (Десяти) днів з дати
отримання письмової вимоги Банку або з дати настання відповідних змін. Крім того, після вивіряння отриманої від
Банку виписки за Рахунком станом на 1 січня поточного року, надати до Банку особисто або надіслати поштовим
відправленням до 31 січня того ж року у письмовій формі підтвердження про залишки. Якщо таке підтвердження про
залишки не отримано Банком до зазначеного терміну, то такі залишки вважаються підтвердженими.
3.3. Банк має право.
3.3.1. Одночасно із здійсненням операцій в порядку договірного списання списувати з Рахунку Клієнта плату за
надання послуг, що надаються Банком відповідно до цього Договору, в розмірі, що визначається Тарифами.
3.3.2. В односторонньому порядку вносити зміни до Тарифів до Договору рахунку з повідомленням про це Клієнта не
пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до дати внесення таких змін шляхом розміщення відповідного повідомлення на
інформаційних носіях (рекламні буклети, інформаційні дошки, оголошення і т.п.), розташованих у доступних для
клієнтів місцях, а також на офіційному сайті Банку та/або шляхом направлення письмового чи електронного
повідомлення поштою, електронною поштою, у вигляді текстового повідомлення на мобільний телефон.
3.4. Клієнт має право.
3.4.1. Одержувати на першу письмову вимогу довідки (виписки) щодо рух та залишку коштів на Рахунку.
3.4.2. Робити запити по розшуку раніше перерахованих та повернення помилково перерахованих грошових коштів.
3.4.3. Ініціювати закриття Рахунку за умови виконання Клієнтом всіх фінансових зобов`язань перед Банком, а саме
погашення заборгованості за всіма договорами укладеними між Банком та Клієнтом, зокрема, але не обмежуючись:
Кредитними Договорами, Договорами карткового рахунку та інших договорів, які передбачають обов’язок Клієнта
здійснювати погашення заборгованості перед Банком шляхом перерахування коштів на Рахунок.
4. Договірне списання.
4.1. Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання коштів з Рахунку на наступних умовах:
4.1.1. на користь Банку з метою оплати його послуг за Договором рахунку;
4.1.2. на користь Банку з метою погашення заборгованості (суми кредиту, нарахованих процентів, комісій, неустойки
та інших платежів, якщо такі платежі передбачені кредитним договором) за будь-якими кредитними договорами,
укладеними між Клієнтом та Банком;
4.1.3. з метою перерахування коштів на карткові рахунки Клієнта для погашення заборгованості за овердрафтом
(суми овердрафту, нарахованих процентів, комісій, неустойки та інших платежів, якщо такі платежі передбачені
договором карткового рахунку) відповідно до умов договорів карткового рахунку укладених між Банком та Клієнтом;
4.1.4. на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»,
ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851 та/або третіх осіб за будь-якими кредитними договорами (суми кредиту,
нарахованих процентів, комісій, неустойки та інших платежів, якщо такі платежі передбачені кредитним договором)
/Прізвище Ім’я По батькові/
укладеними між Банком та Клієнтом, права вимоги по яких було відступлено ПАТ «ПУМБ» та/або третім особам, за
реквізитами вказаними у повідомленні про відступлення права вимоги;
4.2. Банк здійснює договірне списання коштів з Рахунку з метою погашення заборгованості:
«___»______________ 20__ року
(підпис Позичальника/Клієнта)
- у дати, зазначені у договорах укладених між Банком та Клієнтом,
ЗА БАНК: _____________________
м.п. «___» ________ 20__ року

