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КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №___.___-PLD1
м. Київ

«____» _________ 20___ року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», надалі – Банк, в
особі Голови Правління Людвика Костянтина Анатолійовича, що діє на підставі
Статуту та
П.І.Б., громадянин(-ка) України, надалі Позичальник, разом іменовані Сторони, уклали
цей договір, надалі Кредитний договір, про нижченаведене:
1. Предмет договору.
1.1. Предметом Кредитного договору є надання Банком Позичальникові грошових коштів
(Кредиту) на умовах, що визначені в Графіку погашення кредиту та сплати процентів,
розрахунку загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки
за кредитним договором – надалі Додаток №1 до Кредитного договору, що є його
невід’ємною частиною.
1.2. Виконання Позичальником зобов’язань за Кредитним договором забезпечується видами
забезпечення, визначеними у Додатку №1 до Кредитного договору.
2. Порядок та умови надання Кредиту, мета Кредиту.
2.1. Грошові кошти, що отримані за Кредитним договором, використовуються Позичальником
за цільовим призначенням, зазначеному у Додатку №1 до Кредитного договору.
2.2. Для обліку заборгованості за Кредитним договором Банк відкриває позичковий рахунок,
що визначений у Додатку №1 до Кредитного договору.
Грошові кошти надаються Банком Позичальнику однією частиною (обрати у разі підписання
строкового договору); однією або кількома частинами (обрати у разі підписання договору
кредитної лінії) протягом періоду, визначеного у Додатку №1 до Кредитного договору,
шляхом видачі готівкою або перерахування їх Банком з позичкового рахунку на банківський
(поточний) рахунок Позичальника у 5 (п'яти) денний строк з моменту виконання
Позичальником наступних умов:

підписання з Банком договору (-ів) щодо забезпечення виконання зобов'язань
Позичальника за Кредитним договором на умовах, визначених Банком;

надання в Банк письмової заяви Позичальника про перерахування грошових коштів, з
визначенням рахунку, на який необхідно перерахувати Кредит, суми грошових коштів, що
підлягає перерахуванню;

надання Позичальником будь-яких інших документів (за запитом Банку), які Банк може
вимагати у зв’язку з виконанням Кредитного договору та/або договору (-ів) щодо
забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором.
2.3. У випадку надання Банком Позичальнику Кредиту у вигляді невідновлювальної
кредитної лінії сума всіх наданих частин Кредиту не повинна перевищувати суму Кредиту.
У випадку надання Банком Позичальнику Кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії
сума всіх наданих та неповернутих частин Кредиту не повинна перевищувати суму Кредиту.
2.4. У наданні кредиту Позичальникові може бути відмовлено, в тому числі, але не виключно,
з підстав, що передбачені діючим законодавством України та/або п.6.2. Кредитного договору.
2.5. Підписанням Кредитного договору Позичальник підтверджує, що до моменту укладення
Кредитного договору він отримав «Паспорт споживчого кредиту» та ознайомився у повному
обсязі з інформацією, яка надається споживачу відповідно до вимог Закону України «Про
споживче кредитування», а також отримав від представника Банку всі необхідні роз’яснення
щодо такої інформації та пояснення щодо положень Кредитного договору. Позичальник цим
підтверджує свою згоду із запропонованими умовами.
2.6. Позичальник укладає з третіми особами договори щодо додаткових чи супутніх послуг,
пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням Кредиту, перелік та вартість
яких наводиться у Додатку №1 до Кредитного договору.
1

В полях виділених сірим кольором, обрати/вписати необхідне, таке правило застосовується
для всього документу.
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Банк надає додаткові та супутні послуги, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та
поверненням Кредиту, перелік та вартість яких наводиться у Додатку №1 до Кредитного
договору.
Вартість послуг, згаданих у цьому пункті Кредитного договору, може бути змінена протягом
строку дії Кредитного в порядку, визначеному Кредитним договором.
Розрахунок загальної вартості кредиту, реальної річної процентної ставки надається у
Додатку №1 до Кредитного договору. Результат такого розрахунку по Кредитному договору
може відрізнятися від зазначеного у Додатку №1 внаслідок настання подій та фактів, що
впливають на обсяг заборгованості Позичальника за Кредитним договором.
3. Зобов’язання Банку.
3.1. Банк зобов’язаний надати Позичальнику грошові кошти (Кредит) у розмірі, на строк, в
порядку і на умовах, що встановлені Кредитним договором.
3.2. Банк зобов’язаний прийняти виконання зобов'язань, що запропоноване за Позичальника
будь-якою іншою особою.
4. Зобов’язання Позичальника.
4.1. Позичальник зобов’язаний повернути Банку отриманий Кредит у валюті Кредиту в
повному обсязі, в строк та в порядку, що встановлені Кредитним договором.
Позичальник зобов’язаний сплатити Банку Проценти у валюті Кредиту в розмірі, строки та в
порядку, що встановлені Кредитним договором.
4.2. Позичальник зобов’язаний надавати Банку документи: про власні доходи (в т.ч. доходи
сім’ї), про заборгованість перед іншими банками та інші, за вимогою Банку (протягом п’яти
робочих днів з дня отримання запиту).
4.3. За надання Кредиту Позичальник зобов’язаний сплатити Банку грошові кошти (комісію за
надання Кредиту) в розмірі та на рахунок, зазначений у Додатку №1 до Кредитного договору,
протягом 3-х робочих днів з дня підписання Кредитного договору.
Така плата сплачується Позичальником готівкою через касу Банку або в безготівковому
порядку. Розмір комісії, що сплачується Позичальником за внесення змін до Кредитного
договору, пов’язаних із збільшенням суми Кредиту або строку користування Кредитом,
встановлюється додатковими договорами до Кредитного договору.
4.4. Позичальник зобов'язаний повністю повернути Кредит, сплатити нараховані Проценти,
неустойку та інші платежі відповідно до умов Кредитного договору, незалежно від настання
строку виконання зобов'язання, у випадках, що передбачені п.6.2. Кредитного договору.
4.5. Позичальник зобов’язаний письмово та негайно повідомити Банк про зміну паспортних
даних (у тому числі у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (ІD картка),
реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних
осіб – платників податків, адреси реєстрації/проживання, місця роботи, номерів телефонів та
інших даних, що зазначались в анкеті Позичальника, а також про будь-які обставини, які
можуть вплинути на виконання Позичальником своїх зобов’язань за Кредитним договором
(за наявності – з додаванням копій документів, що підтверджують відповідні факти).
4.6. Позичальник зобов’язаний в день укладення/протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати
укладення Кредитного договору, але не пізніше дати отримання Кредиту застрахувати за
власний рахунок життя та працездатність на користь Банку в погодженій Банком страховій
компанії.
Позичальник зобов'язується забезпечити страхування життя та працездатності на наступних
умовах:

страхова сума протягом дії Кредитного договору повинна бути не меншою суми
заборгованості за Кредитом; та

загальний строк страхування життя та працездатності - на весь строк дії Кредитного
договору з обов’язковою щорічною сплатою страхових внесків, що підтверджується
відповідними договорами та платіжними документами, наданими Банку; та

умови договору страхування погоджуються з Банком; та

виплата страхового відшкодування відповідно до договору страхування здійснюється
на користь Банку.
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Протягом дії цього Кредитного договору Позичальник зобов`язується не пізніше дати
закінчення строку дії попереднього договору страхування життя та працездатності здійснити
подальше страхування життя та працездатності на користь Банку в погодженій Банком
страховій компанії строком не менше, ніж на один календарний рік, при цьому такий договір
страхування життя та працездатності має набрати чинності не пізніше моменту припинення
дії попереднього договору страхування, з метою забезпечення безперервного, протягом
строку дії Кредитного договору, страхового захисту за договором страхування життя та
працездатності.
Позичальник зобов'язується надати Банку копії договору страхування та платіжних
документів щодо сплати страхових платежів протягом 2 (двох) робочих днів з дати
укладення договору страхування/сплати страхових платежів.2
5. Права Позичальника.
5.1. Позичальник має право відмовитися від одержання Кредиту частково або в повному
обсязі до дня видачі Кредиту.
5.2. Позичальник має право достроково повернути наданий Кредит повністю або частково,
повідомивши про це Банк за 10 (десять) робочих днів. При достроковому поверненні Кредиту
в повному обсязі Позичальник повинен виконати всі існуючі у нього на момент повернення
грошові зобов’язання по Кредитному договору та договорам, що укладені на його виконання.
5.3. Позичальник має право з питань виконання Сторонами умов Договору (у т.ч. з питань
отримання інформації по Кредиту) особисто звернутися до Банку усно в робочий час Банку
за телефонами, зазначеними в п.12 Кредитного договору, чи шляхом особистої зустрічі у
приміщенні Банку (за місцезнаходженням Банку або за адресою відокремленого
структурного підрозділу Банку) з працівником Банку, який відповідно до своєї посадової
інструкції здійснює кредитне обслуговування фізичних осіб, або письмово поштою на адресу,
зазначену в п.12 Кредитного договору, чи електронною поштою на адресу
bankappeal@ii-bank.com.ua.
6. Права Банку.
6.1. Банк має право перевіряти фінансовий стан Позичальника.
6.2. Банк має право вимагати дострокового повернення Кредиту, сплати нарахованих
Процентів, неустойки та інших платежів, відповідно до умов Кредитного договору, у
наступних випадках:

Позичальник надав Банку підроблені документи та/або документи, що містять
неправдиві або неповні відомості, та/або недостовірну інформацію;

на підставі наданих Позичальником та інших документів та/або отриманої Банком
інформації можна зробити висновок про погіршення фінансового стану Позичальника
відносно його фінансового стану, що існував на момент укладання Кредитного договору;

реорганізації, ліквідації заставодавця/поручителя (якщо виконання зобов’язань за
Кредитним договором забезпечене заставою/порукою);

порушення справи про банкрутство заставодавця/поручителя;

невиконання (неналежне виконання) Позичальником своїх зобов’язань за Кредитним
договором та/або порушення стороною, відмінною від Банку, умов договору, що забезпечує
виконання зобов’язань Позичальника за Кредитним договором;

вчинення заставодавцем дій на припинення застави, що забезпечує виконання
Позичальником зобов’язань за Кредитним договором, в т.ч., у випадках укладення договору
застави майнових прав за договором банківського вкладу, вчинення дій щодо зміни
(розірвання) договору банківського вкладу та/або дострокової вимоги повернення вкладу;

ненадання Банку прийнятного для нього додаткового забезпечення виконання
зобов’язань за Кредитним договором при недосягненні згоди щодо зміни умов Кредитного
договору в порядку, що визначений в п.6.4. Кредитного договору;
2

Цей пункт залишається виключно у разі прийняття рішення Кредитним Комітетом Банку
щодо оформлення Позичальником договору страхування життя та працездатності.

Стор 3 з 8

АТ «МІБ»
Кредитний договір приватної особи №___.___-PLD

у разі виникнення у Банка права на звернення стягнення на предмет застави, що
одночасно забезпечує виконання зобов’язань як за Кредитним договором, так і будь-якими
іншими кредитними договорами, укладеними з Банком;

втрата Банком можливості здійснення стягнення за договором застави/поруки з будьяких причин або існування загрози такої втрати; загибель предмету застави з будь-яких
причин.
6.3. На вимогу Банку про дострокове повернення Кредиту, сплату Процентів, неустойки та
інших платежів за Кредитним договором Позичальник зобов'язаний здійснити повне
погашення заборгованості за Кредитним договором протягом 30 (тридцяти) календарних днів
з моменту одержання вимоги Банку, а за кредитом, забезпеченим іпотекою або кредитом на
придбання житла - протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту одержання вимоги
Банку.
6.4. Банк має право вносити пропозиції щодо зміни умов Кредитного договору, в т.ч. щодо
зміни Розміру процентів, шляхом направлення Позичальнику листа та проекту додаткового
договору у 2 (двох) примірниках.
При цьому Сторони домовились, що у випадку отримання Банком письмової відповіді
Позичальника про незгоду із запропонованими Банком змінами умов Кредитного договору
та/або відмову у підписанні додаткового договору (в т.ч. отримання підписаного додаткового
договору із застереженнями та/або запереченнями Позичальника), Позичальник
зобов’язується надати Банку прийнятне для нього додаткове забезпечення виконання
зобов’язань Позичальника за Кредитним договором.
В разі згоди із запропонованими Банком змінами умов Кредитного договору, Позичальник
підписує і повертає 1 (один) примірник Банку у двадцятиденний строк після одержання
проекту додаткового договору.
У випадку неповернення Позичальником та/або неотримання Банком підписаного
Позичальником додаткового договору у двадцятиденний строк після одержання проекту
додаткового договору, Позичальник зобов’язується надати Банку прийнятне для нього
додаткове забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Кредитним договором.
6.5. Банк направляє Позичальнику повідомлення (вимогу, лист, проект додаткового договору
тощо) поштою або шляхом доставки нарочним за зазначеною в Кредитному договорі
адресою. Квитанція поштового відділення про відправлення Позичальнику відповідного
повідомлення або копія повідомлення з підписом Позичальника, що засвідчує факт його
одержання, є документами, що підтверджують виконання Банком своїх зобов’язань щодо
повідомлення Позичальника та належне одержання такого повідомлення Позичальником.
6.6. Банк має право передати іншій особі свої права кредитора за правочином відступлення
права вимоги без згоди Позичальника.
7. Порядок нарахування Процентів за користування Кредитом.
7.1. Датою початку нарахування Процентів є дата перерахування коштів (Кредиту або його
частини) Банком з позичкового рахунку на банківський рахунок Позичальника або видачі
зазначених коштів готівкою, відповідно до вимог п.2.2. Кредитного договору.
7.2. Плата за користування Кредитом нараховується за період включно з 01-го числа по
останній календарний день поточного місяця, виходячи із календарної кількості днів
користування Кредитом і суми заборгованості за Кредитом.
7.3. При нарахуванні Процентів враховується день, зазначений в п.7.1. Кредитного договору,
і не враховується день повернення Кредиту.
7.4. При розрахунку Процентів використовується фактична кількість днів у році.
7.5. Розрахунок суми Процентів за один день користування Кредитом здійснюється за такою
формулою:
Р = (D*Q) : 100 : 365 (366)/факт, де
Р – сума Процентів за один день користування Кредитом, D – сума заборгованості за
Кредитом станом на кінець зазначеного дня, Q – Розмір процентів, діючий протягом
зазначеного дня, 365 (366)/факт – кількість днів у році.
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7.6. Датою сплати Процентів та погашення Кредиту є день зарахування відповідної суми на
рахунки, що зазначені у Додатку №1 до Кредитного договору, або інші рахунки, номери яких
доводяться до відома Позичальника.
8. Порядок сплати Процентів за користування Кредитом та погашення Кредиту.
8.1. Сплата Банку Процентів за користування Кредитом, що нараховані в порядку,
визначеному п.7.2. Кредитного договору, здійснюється Позичальником на рахунок, що
зазначений у Додатку №1 до Кредитного договору, щомісячно в строк з 25 числа по останній
робочий день поточного місяця. В разі прострочення Позичальником оплати заборгованості
по Процентам Банком відкриваються відповідні рахунки, номери яких доводяться до відома
Позичальника для здійснення платежів.
8.2. Погашення Кредиту здійснюється Позичальником в порядку, який визначений у Додатку
№1 до Кредитного договору.
В разі прострочення Позичальником оплати заборгованості по Кредиту Банком
відкриваються відповідні рахунки, номери яких доводяться до відома Позичальника для
здійснення платежів.
В останній день Строку Кредиту Позичальник повинен сплатити всю суму фактичної
заборгованості за Кредитом, Процентами та іншими платежами, що передбачені Кредитним
договором.
8.3. Якщо день повернення Кредиту або його частини збігається з вихідним (святковим)
днем, то таке повернення Кредиту або його частини здійснюється першого робочого дня,
наступного за таким вихідним (святковим) днем.
8.4. У разі часткового дострокового погашення Кредиту, що не відповідає умовам
підписаного Сторонами Графіку або настання інших подій та фактів, що впливають на обсяг
заборгованості Позичальника за Кредитним договором, Банк оформлює Позичальнику новий
Графік за умови надання Позичальником письмової заяви. Сторони домовилися, що зміна
кількості щомісячних платежів у зв’язку з частковим достроковим погашенням Кредиту,
незалежно від підписання нового Графіку на вимогу Позичальника, не тягне за собою
необхідність внесення змін до Кредитного договору та договорів, що забезпечують
виконання зобов’язань Позичальника за Кредитним договором.
8.5. При несплаті Процентів та/або частини Кредиту в період, зазначений у Додатку №1 до
Кредитного договору, вони вважаються простроченими.
У разі недостатності суми сплати для виконання зобов’язань Позичальника за Кредитним
договором у повному обсязі, ця сума погашає вимоги Банку у наступній черговості:

у першу чергу погашається прострочена заборгованість за Кредитом та Процентами;

у другу чергу погашається поточна заборгованість за Кредитом та Процентами;

у третю чергу погашається неустойка та інші платежі відповідно до Кредитного
договору.
8.6. У разі настання строку виконання будь-якого зобов’язання Позичальника за Кредитним
договором чи при порушенні Позичальником цих строків Банк має право на договірне
списання коштів у сумі, що не перевищує суму заборгованості Позичальника, що підлягає
сплаті, з поточних рахунків Позичальника, що відкриті у Банку, а у разі невиконання або
неналежного виконання Позичальником будь-якого зобов’язання за Кредитним договором звернути стягнення на предмет застави (іпотеки) за договором, що забезпечує виконання
зобов’язань Позичальника, вимагати виконання зобов’язань за Кредитним договором від
поручителя.
Вищеописане право Банку на договірне списання сум заборгованості за Кредитним
договором не є обов'язком Банку та не звільняє Позичальника від відповідальності за
несвоєчасне виконання своїх грошових зобов`язань.
8.7. Сплата Процентів та погашення Кредиту здійснюється Позичальником в безготівковому
порядку або готівкою (з урахуванням вимог нормативно-правових актів НБУ).
9. Відповідальність Сторін та забезпечення виконання їх зобов’язань.
9.1. У разі несвоєчасного повернення Кредиту Позичальник на вимогу Банку зобов’язаний
сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час
прострочення, а також 30% (тридцять) процентів річних від простроченої суми.
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9.2. У разі несвоєчасного повернення Кредиту та/або несвоєчасної сплати Процентів
Позичальник на вимогу Банку сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від
суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше 15% (п’ятнадцяти)
процентів суми простроченого платежу.
9.3. У разі порушення строків видачі Кредиту, встановленого Кредитним договором, Банк
сплачує Позичальнику пеню в розмірі 0,01% від суми ненаданого Кредиту за кожен день
прострочення виконання.
9.4. Сторони відшкодовують одна одній збитки, завдані порушенням зобов’язань за
Кредитним договором, відповідного до чинного законодавства України.
9.5. У разі порушення зобов'язань за Кредитним договором Сторона звільняється від
відповідальності за таке порушення, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок
форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торговопромисловою палатою України або уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою
палатою.
Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) - це надзвичайні та невідворотні
обставини, які об'єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених умовами
Кредитного договору, обов'язків за законодавчими і іншими нормативними актами, дію яких
неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного
періоду часу. Дія таких обставин може бути викликана:
- винятковими погодними умовами і стихійним лихом (епідемія, сильний шторм, циклон,
ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки,
замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха,
просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо);
- непередбаченими обставинами, що відбуваються незалежно від волі і бажання Сторін
(загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, дії іноземного
ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти
тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот,
повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріація,
примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація,
блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі
транспорту тощо);
- умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами державних органів влади,
зокрема, щодо закриття морських проток, ембарго, заборони (обмеження) експорту/імпорту
тощо.
Вищезазначений перелік обставин не є вичерпним.
10. Порядок розгляду спорів.
10.1. Всі спори, розбіжності та вимоги, які виникають при виконанні цього Кредитного
договору або у зв’язку з ним та/або випливають з нього та становлять предмет спору (за
винятком справ, що не підвідомчі третейським судам згідно з законом), підлягають розгляду
у постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків, згідно з регламентом
Третейського суду, який є невід’ємною частиною цієї третейської угоди. Умови Кредитного
договору, які містять відомості про найменування Сторін та їх місцезнаходження, є
складовими частинами цієї третейської угоди.
Місце і дата укладення третейської угоди відповідають місцю і даті укладення Кредитного
договору.
Спори щодо захисту прав споживачів послуг Банку вирішуються шляхом проведення
переговорів, а у випадку недосягнення згоди підлягають розгляду в судових органах в
порядку, визначеному законодавством України.
10.2. У випадку виникнення питань щодо захисту прав споживачів фінансових послуг
Позичальник має право звернутися до Банку шляхом оформлення відповідного письмового
звернення та /або до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного
банку України. Порядок оформлення такого звернення визначено на сайті Національного
банку України https://bank.gov.ua у розділі «Захист прав споживачів».
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11. Інші умови.
11.1. Сторони підтверджують, що умови Кредитного договору є справедливими, а правила
зміни Розміру процентів не є дискримінаційними для Позичальника.
11.2. Порушення Позичальником зобов’язань щодо сплати Процентів за користування
Кредитом та погашення Кредиту; надання Позичальником Банку підроблених документів,
неповної або недостовірної інформації; нецільове використання Кредиту; невиконання вимог
Банку щодо надання документів, необхідних для здійснення Банком оцінки фінансового
стану Позичальника; ненадання Позичальником інформації, згаданої в п.4.4. Кредитного
договору Сторони вважають істотними порушеннями умов Кредитного договору.
11.3. Умови надання послуг, передбачених цим Договором, відповідають поточним ринковим
умовам та суттєво не відрізняються від умов відповідних операцій з іншими контрагентами
Банку.
11.4. Позичальник надає право Банку:

розкривати інформацію про Позичальника, його фінансові операції, фінансовий стан
прямим та опосередкованим акціонерам Банку; зовнішнім аудиторам; суб’єктам
господарювання і установам, які уклали з Банком договори про надання послуг з повернення
заборгованості; особам, на користь яких відступлені права за Кредитним договором;
контролюючим органам в межах правил здійснення банківської діяльності; страховим
компаніям, з якими Банк укладає договори страхування фінансових ризиків, пов’язаних із
цим Кредитним договором; іншим суб’єктам, у випадках, передбачених законодавством;

звертатися за інформацією про фінансовий стан Позичальника до третіх осіб, які
пов'язані з Позичальником родинними, особистими, діловими, професійними або іншими
стосунками у соціальному бутті Позичальника;

мати доступ до кредитної історії Позичальника у Бюро кредитних історій, одержувати з
будь-яких державних та недержавних реєстрів, відкритих для загального користування
джерел, інших баз даних публічного користування відомості, які складають кредитну історію
згідно ст.7 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», а також
зберігати і використовувати зазначену інформацію.
11.5. З метою укладення та виконання даного Кредитного договору, здійснення подальшої
діяльності його Сторонами, Позичальник надає право Банку на обробку персональних даних
(в т.ч. їх поширення та безумовний доступ до них) в повному обсязі та протягом строку, що
визначаються при реалізації мети їх обробки.
Шляхом підписання даного Кредитного договору Позичальник засвідчує, що повідомлений
про включення його персональних даних до бази персональних даних та отримав всю
необхідну інформацію, що передбачена Законом України «Про захист персональних даних»,
в повному обсязі.
11.6. Шляхом підписання Кредитного договору Позичальник надає Банку згоду на:

збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій (Приватне
акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», адреса: вул. Євгена
Сверстюка, буд. 11, м. Київ, 02002) інформації про нього;

передачу інформації до кредитного реєстру Національного банку України у порядку та
обсягах, визначених законодавством.
11.7. Банк гарантує Позичальнику збереження банківської таємниці та несе відповідальність
за її незаконне розголошення або використання, в порядку, що визначений чинним
законодавством України.
11.8. Кредитний договір вступає в дію з моменту підписання і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань. Зміни та доповнення до Кредитного договору (крім випадку,
визначеного в п.8.4. цього Кредитного договору) оформлюються в письмовій формі
додатковим договором Сторін, який є його невід’ємною частиною.
11.9. Кредитний договір укладено в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну
силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. Оригінал Кредитного договору Позичальник
отримав в день його підписання.
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12. Реквізити та підписи сторін.
БАНК
ПОЗИЧАЛЬНИК
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Прізвище, ім’я, по батькові
реєстраційний
номер
облікової
картки
«МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
платника
податків
з
Державного
реєстру
місцезнаходження:
фізичних осіб – платників податків: ________
01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16
паспорт: серія ___, номер ___
ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 35810511
виданий: _____________ від __.__.___ року/
код банку: 380582
паспорт громадянина України у формі картки,
тел: (044) 351 79 00
що містить безконтактний електронний носій
тел: (044) 351 79 34/36
(далі – ID картка): номер запису __, документ
(для звернень громадян)
електронна пошта: bank@ii-bank.com.ua
номер __, орган видачі __ від __.__.___ року,
Платник податку на прибуток на загальних дійсний до __.__.___ року
умовах
адреса реєстрації та проживання: __________
дата, місце народження: __.__.__ року, м. ___
тел: (___)______
Голова Правління
Позичальник

________________________ К.А. Людвик

_______________________________ П.І.Б.
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