
                                                                                                                          

 
Заява на приєднання/про підтвердження приєднання до Генерального договору про надання 

банківських послуг фізичним особам в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК». 
 

Я, ______________, підписанням цієї Заяви на приєднання/про підтвердження приєднання до 
Генерального договору про надання банківських послуг фізичним особам в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (надалі 
«Генеральний договір») з _____________ акцептую/підтверджую акцептування Публічної пропозиції АТ 
«ПРОКРЕДИТ БАНК» на укладення Генерального договору, яка була розміщена у електронному вигляді 

на веб-сайті Банку http://www.procreditbank.com.ua/ та у письмовому вигляді у відділенні Банку, і 

беззастережно приєднуюсь до умов Генерального договору. 
 

Підпис особи, що подає Заяву ____________________     дата  
 

 

Заява про встановлення овердрафту на поточний рахунок 
 

Прошу на мій поточний рахунок ________________, відкритий в АТ «ПроКредит Банк» 
встановити овердрафт у розмірі _____________на термін до __________. 
 
Підпис особи, що подає Заяву ____________________     дата  
 

 

ДОДАТКОВА УГОДА ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ від ________ 
щодо надання послуги з встановлення овердрафту на поточний рахунок 

 

місто дата 
 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК», в подальшому іменується «Банк», від імені 
якого за довіреністю діє особа, яка підписує цю Додаткову угоду, з однієї сторони, та 
______________, в подальшому «Клієнт», з іншої сторони, надалі «Сторони», уклали цю 
Додаткову угоду про наступне: 
 

ПРЕДМЕТ УГОДИ 
1. На умовах Генерального договору та цієї Додаткової угоди Банк надає Клієнту овердрафт на 
поточний рахунок  _______________, а Клієнт отримує його на наступних умовах: 

Розмір та валюта   

Строк та термін повернення 
овердрафту  

 дні(ів); термін повернення  

Тип та розмір процентної ставки Фіксована;  % річних 

Мета   Особисті потреби 

2. Клієнт сплачує Банку комісію за обслуговування поточного рахунку, вказаного в. 1 цієї 
Додаткової угоди, відповідно до окремо укладеної додаткової угоди до Генерального договору 
щодо надання послуги з  відкриття та обслуговування поточних рахунків або додаткової угоди до 
Генерального договору щодо надання базового набору послуг, Генерального договору та 
Тарифів.    
3. Інформація про реальну річну процентну ставку та загальну вартість овердрафту на дату 
укладення цієї Додаткової угоди викладена у Додатку № 1 до Додаткової угоди, що є її невід’ємною 
частиною. 
4. Розмір процентної ставки, встановлений п. 1 цієї Додаткової угоди, може бути змінений за 
згодою Сторін шляхом укладення відповідної додаткової угоди.  
5. Розмір комісії за обслуговування поточного рахунку, вказаного в. 1 цієї Додаткової угоди, а 
також Тарифи, умови Генерального договору можуть бути змінені за згодою Сторін у порядку, 
передбаченому Генеральним договором, за умови попередження Клієнта про такі зміни за 14 
календарних днів до дати набрання ними чинності. Попередження про зміни здійснюється шляхом 
зазначення про них у виписці за рахунком Клієнта та/або шляхом надсилання Банком відповідного 
повідомлення Клієнту засобами системи електронного банкінгу та/або поштою, та/або 
відправленням SMS-повідомлення, та/або шляхом розміщення відповідної інформації в 
приміщенні операційного відділу відділення Банку та/або на Сайті Банку.    
6. Овердрафт за цією Додатковою угодою встановлений у розмірі, що не перевищує розміру 
подвійного середньомісячного доходу Клієнта (заробітна плата, винагорода за цивільно-правовим 



                                                                                                                          

 
та/або іншим договором, дивіденди тощо), що отримується ним протягом останніх 6 (Шести) 
місяців на поточний/-і рахунок/-ки у Банку. У випадку зменшення розміру такого доходу або його 
відсутності, Банк має право вимагати пропорційного зменшення розміру встановленого 
овердрафту, про що Сторони укладають відповідну додаткову угоду. Ця умова не стосується 
Клієнта, який є учасником (засновником) юридичної/-их особи/-іб, якій/-им належить частка більша 
за 20% у юридичній особі, що має рахунки у Банку. 
7. Крім цього, Банк має право вимагати зменшення розміру встановленого овердрафту, про що 
Сторони укладають відповідну додаткову угоду, або дострокового його повернення, у випадку 
якщо Клієнт на дату укладення цієї Додаткової угоди мав у Банку відкритий поточний рахунок 
фізичної особи-підприємця і здійснював операції за ним, однак, протягом строку дії цієї Додаткової 
угоди, закрив такий рахунок або припинив здійснювати операції за ним.  
8. Порядок повернення овердрафту та сплати процентів за користування ним, інформація про 
наслідки прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, порядок дострокового 
повернення кредиту, права, обов’язки та відповідальність Сторін за порушення Генерального 
договору та/або цієї Додаткової угоди, інші умови, що стосуються 
надання/одержання/користування/повернення овердрафту викладені у Генеральному договорі.  
9. Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дати укладення цієї Додаткової угоди 
відмовитися від неї. Про намір відмовитися від Додаткової угоди Клієнт повідомляє Банк у 
письмовій формі до закінчення 14-денного строку. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, 
воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності 
довіреності на вчинення таких дій. 
10. Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від 
Додаткової угоди Клієнт зобов'язаний повернути Банку овердрафт, одержаний згідно з цією 
Додатковою угодою, та сплатити проценти за період з дня одержання овердрафту до дня його 
повернення за ставкою, встановленою Додатковою угодою. 
11. Після закінчення 14-денного строку з дати укладення Додаткової угоди Клієнт має право 
ініціювати припинення овердрафту шляхом повернення використаної суми овердрафту, сплати 
нарахованих процентів за користування ним, суми несанкціонованої заборгованості, в разі її 
виникнення, та нарахованої на неї пені, та підписання угоди про припинення овердрафту у 
відділенні Банку. 
12. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг Клієнт має право звернутись до 
Національного банку України та/або суду. 
13. З питань виконання Сторонами умов цієї Додаткової угоди Клієнт може звернутись до Банку 
письмово за адресою його місцезнаходження, електронною поштою за адресою: 
ukr.сс@procredit-group.com, або за номером телефону: 0 800 50 09 90 та/або +38 044 590 10 00. 
14. Банк має право передати іншій особі свої права кредитора за цією Додатковою угодою без 
згоди Клієнта. Про передачу іншій особі своїх прав кредитора за цією Додатковою угодою Банк 
повідомляє Клієнта протягом 10 робочих днів з дати такої передачі. 
15. Банк, а у разі залучення, новий кредитор або колекторська компанія, зобов’язані фіксувати 
кожну безпосередню взаємодію з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі 
виникнення) з Клієнтом, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, 
майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена Генеральним 
договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або 
звукозаписувального технічного засобу, а також зобов’язані попередити зазначених осіб про таке 
фіксування. 
16. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з 
положень цієї Додаткової угоди та Генерального договору, якщо це невиконання сталося 
внаслідок випадку або форс-мажорних обставин, що засвідчується Торгово-промисловою 
палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. 
17. Підписанням цієї Додаткової угоди Клієнт підтверджує, що він попередньо ознайомлений у 
письмовій формі з інформацією, необхідною для прийняття усвідомленого рішення про укладення 
цієї Додаткової угоди, зокрема, з порядком та умовами 
надання/одержання/користування/повернення овердрафту, його особливостями, перевагами та 
недоліками, а також будь-якою іншою інформацією, надання якої вимагає законодавство України, 
в тому числі Закон України «Про споживче кредитування». 
18. Правовідносини Сторін за цією Додатковою угодою регулюються чинним законодавством 
України, нормативно-правовими актами Національного банку України та чинним Генеральним 
договором. У випадку невиконання чи неналежного виконання Банком і Клієнтом умов 



                                                                                                                          

 
Генерального договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до Генерального договору та 
чинного законодавства. 
19.  Ця Додаткова угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами та діє до повного її 

виконання, укладена у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін. 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

БАНК: АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» 
Місцезнаходження: 03115, м. Київ,  

просп. Перемоги 107-А, 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21677333, 

МФО 320984 

 

КЛІЄНТ: %FullnameLocal2% 
РНОКПП: %TaxCode% 
 Місце проживання: %AddressClient% 
Паспорт: %PassportSeriesNumber% 
%PassportDatePlaceOfIssue% 

%bksigner1% Примірник Додаткової угоди отримав 
 
 

Підпис: ____________ 
МП 

Підпис _________________________ 

 



 

 

Додаток № 1

Параметри кредиту

Комісія за встановлення ліміту овердрафту грн.

Комісія за ведення рахунку
грн.

Процента ставка за кредитом
Невідповідність дат

Процента ставка в пільговий період дні

Метод розрахунку процентів факт/360
числа кожного місяця

за 

обслуговув

ання 

кредитної 

заборгова

нності

розрахунк

ово-

касове 

обслугову

вання

комісія за 

надання 

кредиту

інші 

послуги 

банку

комісійн

ий збір

інша 

плата за 

послуги 

кредитног

о 

посередни

ка

послуги 

нотаріуса

послуги 

оцінювача

послуги 

страховика

інші 

послуги 

третіх осіб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 x x Х Х

2 Х Х

3 Х Х

4 Х Х

5 Х Х

6 Х Х

… Х Х

n Х Х

Усього Х

КРЕДИТОР: АТ "ПроКредит Банк" ПОЗИЧАЛЬНИК:

П.І.Б.: П.І.Б.:

ПІДПИС: ПІДПИС:

М.П.

Дата встановлення овердрафту:

Дата завершення овердрафту:

Строк овердрафту

Щомісячні платежі очікуються

№ з/п

банку

кредитного 

посередника (за 

наявності)

третіх осіб

Реальна 

річна 

процентна 

ставка, 

% 

Розрахунок загальної вартості овердрафту та реальної річної процентної ставки* 

Дата видачі 

кредиту/дата 

платежу

Чиста сума 

кредиту/сума 

платежу за 

розрахункови

й період, грн.

сума кредиту 

за договором

проценти за 

користування 

 кредитом

Загальна 

вартість 

кредиту, грн

Кількіс

ть днів 

у 

розрах

унково

му 

періоді

Види платежів за кредитом

платежі за супровідні послуги

Підписанням цього розрахунку, Я розумію, що цей Розрахунок загальної вартості овердрафту та реальної річної процентної ставки є орієнтовним, оскільки я не надаю Банку прогнозний графік використання 

овердрафту та погашення заборгованості за кредитом та підтверджую, що отримав свій примірник цього Договору і перед його укладенням Кредитор надав у письмовій формі та у повному обсязі передбачену 

чинним законодавством інформацію щодо умов кредитування, загальної вартості овердрафту та реальної річної процентної ставки.     

*Розрахунок загальної вартості овердрафту та реальної процентної ставки зроблено на основі припущення, що позичальник скористається всією сумою овердрафту в день отримання кредиту шляхом зняття 

готівки в установі банку, банкоматі АТ «ПроКредит Банк» або розрахунку у торгово-сервісній мережі та буде щомісячно використовуватися в повному обсязі протягом всього строку дії.

Ліміт овердрафту




