
Заява про відкриття Карткового рахунку та надання Кредиту «Кредитна картка» №_________  

(тип Кредиту – кредитування рахунку) 

м. _______,  “___” _____________ 20__ р. 

Акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль” (Банк) та ________________ (Клієнт), уклали цю Заяву до Договору банківського обслуговування (укладеного 

підписанням Угоди № ____ від «___»_______р.), далі – Договір, про наступне: 

 

1. Умови відкриття Карткового рахунку та надання Кредиту 

1.1. Банк відкриває Картковий рахунок (далі – КР) № 262_____________/____________________ в національній валюті України – гривні на ім'я Клієнта, випускає та 

надає Клієнту ПК, а також забезпечує проведення розрахунків за операціями, здійсненими з використанням ПК або її (їх) реквізитів відповідно до правил 

Платіжних систем, Правил та Тарифів на ведення та обслуговування Карткових рахунків фізичних осіб, зокрема на наступних умовах: 

  Програма кредитування         ПК:  (назва картки) (назва картки) 

  (назва тарифної моделі) 

Прізвище, ім’я Клієнта латинськими літерами на ПК : 

Послуги до КР (надаються за умови заповнення контактних даних): 

 

Мобільний банкінг: 

Слово-пароль для ідентифікації Клієнта як власника КР: ___________________________________________________________________ 

Номер КР не пізніше одного Робочого дня з дня його відкриття відображається в Системі «Райффайзен Онлайн». Також Клієнт може дізнатися реквізити КР 

шляхом звернення до Інформаційного центру Банка. 

1.2. На умовах цієї Заяви, з дати встановлення (зміни) Поточного ліміту (далі - Дата початку кредитування) Клієнт має право отримати, а Банк зобов’язаний за 

умови відсутності (недостатності) коштів на КР надати Клієнту в межах Поточного ліміту кошти (Кредит), а Клієнт зобов’язаний повернути Банку Кредит та 

сплатити проценти за його користування (далі – Проценти). Кредит надається шляхом зарахування коштів Кредиту на КР одночасно з ініціюванням Клієнтом 

платіжних (видаткових) операцій за КР або шляхом Договірного списання Банком коштів Кредиту з КР у випадках, визначених Договором. Метою Кредиту є 

придбання Клієнтом товарів (робіт, послуг) для задоволення власних особистих потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною 

діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника. 

1.3. Максимальний ліміт Кредиту складає триста гривень (далі – Максимальний ліміт), в межах якого встановлюється поточний ліміт Кредиту (далі – Поточний 

ліміт). Максимальний та Поточний ліміт далі по тексту Заяви – Ліміти. 

1.4. Розмір Поточного ліміту на дату підписання Заяви становить 0 (нуль) гривень та може бути змінений в порядку та на умовах, передбачених пунктом 

2.2. Заяви; 

1.4.1. Розмір Поточного ліміту на Дату початку кредитування - _____________ гривень. 

1.5. Строк Кредиту - сукупність Періодів, протягом яких Банк визначає Поточний ліміт відповідно до пункту 2 Заяви. Строк Кредиту становить _____ місяців, 

що починається з дати встановлення (зміни) Поточного ліміту (Дати початку кредитування). 

1.6. Проценти (за користування Кредитом), в т.ч. за користування Недозволеним овердрафтом – процентна ставка фіксована, ____% річних. 

1.7. Зарплатний рахунок - рахунок Клієнта в Банку, відкритий з метою зарахування заробітної плати, пенсії або власних коштів Клієнта, з якого Банк 

здійснює Договірне списання ______________ (вказати номер СКР, відкритого в Трансмастері). 

 

2. Порядок встановлення, тимчасового блокування та скасування Поточного ліміту Кредиту 

2.1. Клієнт має право отримувати Кредит при наявності встановленого Банком Максимального ліміту та Поточного ліміту та за відсутності обставин для 

застосування пунктів 2.3.,2.5. Заяви.  

2.2. Поточний ліміт встановлюється Банком щомісяця та діє в межах календарного місяця (далі - Період), в якому він встановлений. На дату підписання Заяви та 

відкриття КР Поточний ліміт становить 0 (нуль) гривень. Протягом 3 Робочих днів з дати Заяви, після відкриття КР Банк може змінити розмір Поточного ліміту, про 

що направляє Клієнту SMS – повідомлення на номер телефону, що наданий Клієнтом при підписанні Заяви або інший номер телефону, що наданий Клієнтом 

в процесі обслуговування (далі - SMS – повідомлення). Датою початку кредитування є дата направлення Банком Клієнту першого після підписання Заяви SMS – 

повідомлення про встановлення (зміни) Поточного ліміту. Встановлений Банком Поточний ліміт діє до закінчення календарного місяця, в якому він встановлений. 

В подальшому, Поточний ліміт встановлюється в перший день кожного Періоду. Розмір Поточного ліміту не може перевищувати розміру Максимального ліміту 

та одночасно не може перевищувати більше ніж на тисячу відсотків та бути меншим більше ніж на сто відсотків розміру Поточного  ліміту в попередньому 

Періоді. Банк повідомляє Клієнта про розмір Поточного ліміту в наступному Періоді направленням SMS – повідомлення, за сім календарних днів до початку 

наступного Періоду. Якщо Банк не направив Клієнту SMS – повідомлення, розмір Поточного ліміту на наступний Період дорівнює розміру Поточного ліміту, 

встановленого в попередньому Періоді.  

Якщо фактична заборгованість за Кредитом перевищує встановлений Поточний ліміт, Клієнт зобов’язаний до початку Періоду, на який встановлюється 

Поточний ліміт, зменшити заборгованість за Кредитом до вказаного у SMS – повідомленні Поточного ліміту. 

2.3. Зобов’язання Банку щодо видачі Кредиту є відкличними. Банк в будь-який момент має безумовне право встановити обмеження на видаткові операції 

Клієнта в розмірі Поточного ліміту (тимчасове блокування Поточного ліміту) або встановити Поточний ліміт в розмірі нуль гривень (скасування Лімітів), у тому 

числі при настанні будь-якої із зазначених обставин, але не обмежуючись ними: 

- порушення Клієнтом строків виконання передбачених Заявою грошових зобов’язань, порушення Клієнтом засвідчень і гарантій, визначених Договором, або 

якщо такі засвідчення та гарантії виявились неточними чи невірними на дату підписання Заяви; 

- погіршення платоспроможності і кредитоспроможності Клієнта (визначається за методикою Банку, в тому числі відповідно до вимог НБУ та законодавства 

України) порівняно з датою підписання Заяви, яке створює загрозу невиконання або невчасного виконання Клієнтом зобов’язань за  Кредитом; 

- надходження до Банку документів про арешт коштів на КР та/або платіжної вимоги/інкасового доручення (розпорядження) на списання коштів з КР або 

наявність інформації про інше аналогічне рішення уповноваженого органу або Банку, що обмежує/унеможливлює здійснення всіх або  окремих операцій за 

КР (зокрема, про призупинення операцій, про припинення обслуговування КР тощо); 

- настання обставин, що не залежать від волі Сторін, за яких стає неможливим або обмеженим доступ Банка до джерел фінансування у валюті Кредиту, 

та/або вартість ресурсів, які залучає Банк (у тому числі, на міжбанківському ринку) перевищує розмір процентної ставки за Кредитом, та/або за наявності 

обставин, що можуть свідчити про незаконне використання ПК або її Реквізитів, а також з метою попередження можливого шахрайства, будь-яких незаконних 

або непогоджених з Банком дій з використанням ПК, та/або у разі настання інших змін в діяльності Банка, в ситуації в Україні або в законодавстві України, які 

ставлять під загрозу, унеможливлюють або можуть унеможливити виконання Сторонами або окремою Стороною своїх обов’язків за Кредитом (випадки 

дестабілізації ринку); 

- подовження Банком Строку користування Кредитом з метою виконання обов’язку Клієнта щодо погашення Кредиту без права його отримання відповідно до 

підпункту 3.1. Заяви; 

- невиконання Клієнтом вимог абзацу 3 пункту 2.2. Заяви. 

- отримання Банком від Клієнта заяви про закриття КР або настання обставин, які відповідно до Договору є підставою для закриття Банком КР або припинення 

обслуговування Клієнта. 

У разі блокування Поточного ліміту/скасування Лімітів Клієнт не має права використовувати Кредит. 

2.4. Про скасування Лімітів Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення письмового повідомлення рекомендованим листом або вручає повідомлення Клієнту 

під підпис. Датою скасування Лімітів є дата, зазначена на квитанції, яка надається Банку відділенням зв’язку при відправленні листа, або дата вручення 

повідомлення Клієнту/його представнику. Клієнт зобов’язаний погасити заборгованість за Кредитом/Недозволеним овердрафтом та виконати інші грошові 

зобов’язання перед Банком відповідно до умов, зазначених у повідомленні Банку про скасування Лімітів. 

2.5. Також, у разі блокування Поточного ліміту/скасування Лімітів, Банк має безумовне право відмовити Клієнту в обслуговуванні, що передбачає призупинення 

або припинення здійснення операцій з використанням ПК (зокрема, шляхом Блокування ПК, вилучення або надання розпорядження на вилучення ПК) з 

одночасним або без одночасного призупинення/припинення всіх або окремих операцій за КР Клієнта, закрити КР без заяви Клієнта,  розірвати цю Заяву та 

вимагати дострокового виконання Клієнтом передбачених Заявою грошових зобов’язань (повідомивши про це Клієнта та Страховика, якщо інше не 

передбачено Договором). Реалізація прав Банку, зазначених в цьому пункті 2.5. Заяви, не звільняють Клієнта від виконання визначених цією Заявою зобов’язань 

перед Банком. 

2.6. Тимчасове блокування Поточного ліміту може здійснюватися Банком без попереднього повідомлення Клієнта. Інформацію щодо тимчасового блокування 

Банком Поточного ліміту, відмови Банку в обслуговуванні Клієнт може отримати шляхом звернення до відділення Банку або зателефонувавши до 

Інформаційного центру Банку.  

3. Подовження Строку Кредиту 

   

0 



3.1. Строк Кредиту встановлений пунктом 1.5. Заяви. Без укладання додаткових заяв (договорів) до Заяви, Банк має право подовжити Строк Кредиту на той 

самий строк, за умови, що на останній Робочий день Строку Кредиту Банк не отримав листа Клієнта про відмову від подовження Строку Кредиту. 

Використання Клієнтом за рахунок Кредиту будь-якої суми коштів після подовження Строку Кредиту розглядається Сторонами як згода Клієнта на подовження 

Строку Кредиту. 

В разі настання обставин, передбачених пунктом 2.3. або пунктом 2.5. Заяви, Строк Кредиту може бути подовжений Банком без перевипуску ПК до КР Клієнта 

та без права отримання Кредиту виключно з метою виконання Клієнтом обов’язку погашення Кредиту. 

 

4. Порядок погашення заборгованості за Кредитом  

4.1. Проценти нараховуються в порядку, визначеному підпунктами 2.5.2., 2.5.3. пункту 2.5. Статті 2 Розділу 6 Правил, за фактичне користування Кредитом на 

щоденний залишок заборгованості по Кредиту, зменшений на суму операцій, до яких застосовується Пільговий період. 

4.2. Клієнт зобов‘язаний до двадцятого числа включно кожного місяця, наступного за місяцем користування Кредитом, сплатити Банку обов’язковий платіж в 

розмірі п’ять відсотків від власної заборгованості перед Банком (яка включає заборгованість за Кредитом, Проценти, неустойки,  комісійні винагороди за 

обслуговування КР, проценти за Недозволеним овердрафтом), але не менше тридцяти гривень або суми залишку власної заборгованості перед Банком, 

якщо вона менше за зазначену суму. Заборгованість за Недозволеним овердрафтом та сума прострочених грошових зобов’язань Клієнта за Договором 

мають бути сплачені Клієнтом в повному обсязі Негайно. 

4.3. У визначений пунктом 4.2. Заяви строк Клієнт має забезпечити наявність коштів на Зарплатному рахунку, зазначеному в пункті 1.7. Заяви, а у випадку його 

відсутності/закриття/припинення трудових відносин між організацією-роботодавцем та Клієнтом - на КР, для подальшого здійснення Банком Договірного 

списання коштів згідно з умовами, передбаченими пунктом 9 Угоди. Погашення заборгованості за Кредитом, Процентів, неустойок, комісійних винагород за 

обслуговування КР, процентів за Недозволеним овердрафтом здійснюється шляхом здійснення Банком Договірного списання у визначеному пунктом 9 Угоди 

порядку. У випадку об’єктивної неможливості забезпечення Клієнтом достатньої суми на рахунках (арешт коштів, закриття рахунків тощо), з яких Банк здійснює 

Договірне списання коштів з метою погашення Клієнтом заборгованості за Кредитом, погашення Клієнтом заборгованості може бути здійснене Клієнтом будь-

яким іншим шляхом, погодженим Банком. 

4.4. Черговість погашення заборгованості за Кредитом визначається підпунктом 2.5.11. пункту 2.5. Статті 2 Розділу 6 Правил. У разі виникнення у процесі 

обслуговування та отримання Клієнтом послуг Банку будь-якої заборгованості Клієнта перед Банком, Банк має право самостійно змінювати черговість 

погашення заборгованості Клієнта за Кредитом.  

4.5. Клієнт зобов‘язаний здійснити остаточне погашення Кредиту та Процентів не пізніше дати, в яку закінчується визначений пунктом 1.5. Заяви Строк Кредиту, а 

у разі його подовження згідно умов пункту 3 Заяви, - в останній Робочий день подовженого строку користування Кредитом. 

4.6. Банк має право самостійно відкривати рахунки для обліку заборгованості Клієнта за Кредитом та незалежно від передбаченого пунктом 4 Заяви порядку 

погашення заборгованості за Кредитом, - вимагати від Клієнта здійснювати погашення заборгованості за Кредитом безпосередньо на такі рахунки. 

 

5. Зміна умов кредитування «Кредитна картка» на умови «Оплата частинами» (Кредит «Оплата частинами») 

5.1. Зміна передбачених цією Заявою умов кредитування на умови «Оплата частинами» (далі – Зміна умов) може застосовуватися до окремих частин Кредиту 

та здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 2.6. Статті 2 Розділу 6 Правил, на підставі дистанційного розпорядження (далі – розпорядження), наданого 

Клієнтом Банку в телефонній розмові з оператором Інформаційного центру Банку (після проходження Процедури ідентифікації) або за допомогою систем 

дистанційного обслуговування. Строк та суми Кредиту «Оплата частинами», кількість та розмір щомісячних платежів на його погашення, а також розмір комісії 

за обслуговування КР на умовах «Оплата частинами» (далі - Комісія) обираються Клієнтом під час телефонної розмови на підставі Тарифів Банку на ведення та 

обслуговування Карткових рахунків. Клієнт усвідомлює, що таке розпорядження є достатньою правовою підставою для Зміни умов, а також видачі кредитних 

коштів шляхом здійснення Банком Договірного списання коштів з КР на Зарплатний рахунок Клієнта. За результатами отриманого в телефонній розмові 

розпорядження, Банк направляє Клієнту SMS – повідомлення, що містить дату Зміни умов, строк та суму Кредиту на умовах «Оплата частинами», розмір та 

кількість рівних платежів на погашення Кредиту та розмір Комісії.  

5.2. Зміна умов відбувається наступним чином: 

5.2.1. Сума Кредиту «Оплата частинами» визначається в SMS – повідомленні та дорівнює: 1) сумі здійсненої Клієнтом за рахунок Кредиту операції отримання 

готівкових коштів, оплати вартості товару/послуги з використанням ПК; або 2) сумі переказу Банком коштів з КР на Зарплатний рахунок Клієнта. Інша частина 

Кредиту продовжує обслуговуватися на умовах «Кредитна картка», визначених Заявою.  

5.2.2. Процентна ставка за користування сумою Кредиту «Оплата частинами» становить 0,0001% річних.  

5.2.3. Строк користування сумою Кредиту «Оплата частинами» починається з дня Зміни умов та закінчується в дату сплати останнього рівного платежу на 

погашення Кредиту «Оплата частинами», що зазначається в SMS – повідомленні (далі – Строк Кредиту «Оплата частинами»). 

5.2.4. Клієнт зобов’язаний сплатити Банку: 1) в дату Зміни умов - разову комісію за Зміну умов, а також 2) з дати Зміни умов протягом Строку Кредиту «Оплата 

частинами» сплачувати Комісію рівними платежами визначеної в SMS – повідомленні кількості; Комісія розраховується від повної суми Кредиту «Оплата 

частинами» на дату Зміни умов (до сплати першого рівного платежу). 

5.2.5. Клієнт зобов’язаний з дати Зміни умов здійснювати погашення заборгованості за Кредитом «Оплата частинами» рівними платежами визначеної в SMS – 

повідомленні кількості та повністю погасити заборгованість за Кредитом «Оплата частинами» не пізніше строку, зазначеного Банком в направленому Клієнту 

SMS – повідомленні.  

5.3. Клієнт зобов’язаний в дату Зміни умов здійснити оплату разової комісії за Зміну умов, перший рівний платіж на погашення Кредиту «Оплата частинами» та 

перший рівний платіж на сплату Комісії. Починаючи з наступного календарного місяця після Зміни умов, Клієнт зобов’язаний сплачувати рівні платежі на 

погашення Кредиту «Оплата частинами» та Комісії кожного календарного місяця в день, що відповідає календарному числу дня Зміни умов (якщо у 

відповідному календарному місяці такий день відсутній – оплата має здійснюватися в останній календарний день такого місяця). З метою оплати Клієнтом 

разової комісії за Зміну умов, рівних платежів на погашення Кредиту «Оплата частинами» та Комісії Банк здійснює Договірне списання відповідних сум з КР 

Клієнта за рахунок Поточного ліміту згідно з пунктом 9 Угоди. Внаслідок Договірного списання відбувається збільшення заборгованості Клієнта за Кредитом, 

порядок погашення та сплати процентів за яким визначений пунктами 1-4 Заяви.  

5.4. Заборгованість за Кредитом «Оплата частинами» розраховується окремо від заборгованості за Кредитом «Кредитна картка». При простроченні виконання 

Клієнтом зобов’язань за Кредитом «Кредитна картка» на визначений підпунктом 2.6.5. пункту 2.6. Статті 2 Розділу 6 Правил строк, умови пункту 5.2. цієї Заяви 

припиняють застосуватися, вся заборгованість за Кредитом «Оплата частинами» сплачується шляхом Договірного списання відповідних сум КР Клієнта за 

рахунок Поточного ліміту згідно з пунктом 9 Угоди, вважається заборгованістю за Кредитом «Кредитна картка» та погашається Клієнтом в порядку та на умовах, 

передбачених пунктами 1-4 Заяви.  

5.5. Шляхом звернення до Інформаційного центру Банка та проходження Процедури ідентифікації, Клієнт має право змінити умови кредитування «Оплата 

частинами» на умови «Кредитна картка» за умови сплати комісії, передбаченої Тарифами на ведення та обслуговування Карткових рахунків. В дату зміни умов 

кредитування «Оплата частинами» на умови «Кредитна картка» Банк здійснює Договірне списання суми такої комісії та всіх несплачених Клієнтом рівних 

платежів на погашення Кредиту «Оплата частинами» з КР Клієнта за рахунок Кредиту в межах встановленого Поточного ліміту.  

5.6. Клієнт має право без оплати комісії достроково повністю погасити Кредит «Оплата частинами», для чого має звернутися до відділення Банку з відповідною 

письмовою заявою. 

5.7. Зміна передбачених цією Заявою умов кредитування на умови «Оплата частинами може застосовуватися до кількох окремих частин Кредиту, якщо Банк 

та Клієнт дійшли відповідної згоди та Клієнт надав Банку розпорядження згідно з пунктом 5.1. Заяви.  

  

6. Страхування життя, здоров’я та працездатності Клієнта 

6.1. Клієнт призначає Банк - Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (місцезнаходження: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) 

Вигодонабувачем для отримання страхових виплат за Договором добровільного страхування життя (укладеним між Клієнтом та Приватним акціонерним 

товариством «Страхова компанія «УНІКА Життя» підписанням Заяви на приєднання до Договору добровільного страхування життя № ________ від 

«_________»______________року).  

6.2. Клієнт надає Банку право кожного місяця, протягом перших десяти Робочих днів поточного місяця (який є поточним періодом страхування), здійснювати 

Договірне списання коштів з КР в сумі страхової премії (платежу), що розраховується в порядку, визначеному Договором добровільного страхування життя, у 

тому числі за рахунок збільшення заборгованості за Кредитом в рамках встановленого Поточного ліміту, а за його відсутності/недостатності - за рахунок 

Недозволеного овердрафту. Банк має право на власний розсуд не здійснювати Договірне списання коштів в сумі страхового платежу  з КР за наявності 

одночасно двох умов: 1) наявність простроченої заборгованості Клієнта за Кредитом строком тридцять та більше календарних днів станом на перше число 

місяця, що відповідає даному періоду страхування, та 2) якщо за КР Клієнта наявний Недозволений овердрафт або списання коштів  в сумі страхового платежу 

призведе до виникнення Недозволеного овердрафту. 

 

7. Засвідчення та гарантії Клієнта 

7.1. Додатково до визначених Договором засвідчень та гарантій, Клієнт засвідчує та гарантує, що на момент підписання Заяви: 

7.1.1. він має відповідний фінансовий стан і володіє достатнім рівнем платоспроможності і кредитоспроможності, необхідних для вчасного виконання ним 

визначених Заявою зобов’язань; не існує і йому невідомі обставини, які можуть негативним чином вплинути на виконання ним визначених Заявою зобов’язань 

або про будь-які інші поточні або майбутні зобов’язання, які можуть мати пріоритет над виконанням визначених Заявою зобов’язань (крім зобов’язань, що 

можуть мати пріоритет в силу закону), в тому числі не існує жодної з обставин, передбачених пунктом 2.3. Заяви;  



7.1.2. всі особи, в тому числі чоловік/дружина, які можуть заявити свої права на майно, яке набуте ними за час спільного проживання і належить їм разом з 

Клієнтом на праві спільної сумісної власності, повідомлені про намір отримати Кредит, здійснити страхування власного життя, здоров’я та працездатності на 

умовах, вказаних в Договорі та, відповідно, надали свою згоду на підписання Заяви. 

Клієнт зобов’язується підтримувати дійсність зазначених у цьому пункті 7.1. Заяви засвідчень і гарантій протягом дії цієї Заяви, а в разі зміни обставин, що 

впливають на їх зміст, негайно інформувати про це Банк та вжити всіх необхідних заходів для приведення їх змісту до первісних  намірів, якими Сторони 

керувались при визначенні відповідних засвідчень і гарантій. 

7.2. Клієнт підтверджує, що перед підписанням Заяви він повідомлений в письмовій формі про всі умови споживчого кредитування в АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» та орієнтовну загальну вартість Кредиту, що підтверджується підписом Клієнта про його ознайомлення з паспортом споживчого кредиту «Кредитна 

картка», та не має зауважень, претензій щодо наданої інформації. Надана Клієнту інформація є повною, необхідною, доступною, достовірною та 

своєчасною.  

 

8. Відповідальність 

8.1. Додатково до визначеної розділом 7 Правил відповідальності Клієнта, за прострочення виконання будь-яких грошових зобов‘язань за цією Заявою, Банк має 

право вимагати, а Клієнт зобов’язаний на вимогу Банку сплатити останньому неустойку у розмірі один відсоток від суми простроченого платежу, але не 

менше п’ятдесяти гривень.  

 

9. Участь Клієнта в Програмі IQ Energy 

9.1. Цей пункт 9 Заяви застосовуються у разі, якщо Клієнт приймає рішення взяти участь у Програмі IQ Energy, умови якої описані в Заяві про відкриття та ведення 

Поточного рахунку (в рамках Договору). Всі терміни в цьому пункті 9 Заяви вживаються в значеннях, що наведені в Заяві про відкриття та ведення Поточного 

рахунку (в рамках Договору). 

9.2. Додатково до умов Згоди, Клієнт надає Банку згоду, а Банк набуває право розкрити (передати) інформацію, яка становить банківську та/або комерційну 

таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом ЄБРР та Донорам (включаючи консультантів, залучених Донорами). Також, Клієнт надає Банку дозвіл 

надавати представникам ЄБРР та Донорів (включаючи консультантів, залучених Донорами) необмежений доступ до приміщень, де знаходиться кредитна 

справа Клієнта, а також дозвіл на надання Банком зазначеним особам всіх бухгалтерських книг та записів стосовно отриманого Клієнтом Кредиту та участі 

Клієнта в Програмі. 

9.3. Клієнт засвідчує та гарантує, що його рішення про отримання Кредиту прийнято самостійно та незалежно від наміру отримати Інвестиційну винагороду 

(Грант) за Програмою. Клієнт усвідомлює, що зобов’язаний виконувати свої зобов’язання за Договором незалежно від приймання ЄБРР рішення про виплату 

Клієнту Інвестиційної винагороди (Гранту) в рамках участі Клієнта в Програмі. 

 

10. Інші умови 

10.1. Інші умови надання Банком Кредиту, зокрема порядок нарахування Банком Процентів, умови виникнення та погашення Недозволеного овердрафту, 

черговість погашення заборгованості за Кредитом регламентуються Правилами. Усі терміни в цій Заяві застосовуються в розумінні, визначеному Договором.  
До всіх правовідносин, пов’язаних з підписанням та виконанням цієї Заяви, застосовується строк позовної давності тривалістю у сімдесят років. 

10.2. Щорічно, протягом дії цієї Заяви, Банк має право вимагати від Клієнта надання документів та інформації, які свідчать про рівень платоспроможності та 

кредитоспроможності Клієнта. При цьому Клієнт зобов’язаний надати Банку необхідні документи та інформацію протягом не більше тридцяти календарних 

днів з моменту отримання відповідної вимоги Банку. 

10.3. Належним доказом того, що Клієнт повідомлений Банком про обставини, передбачені пунктами 2.2., 5.1. Заяви, є запис в електронному реєстрі Банку 

про здійснені з Клієнтом комунікацій (із зазначенням в реєстрі реєстраційного номеру облікової картки платника податків Клієнта, дати направлення Клієнту 

SMS-повідомлення). 

10.4. Розрахунок загальної вартості Кредиту з урахуванням суми Кредиту, орієнтовного характеру операцій по КР Клієнта з використанням ПК наведено в 

Додатку 1 до Заяви, який є її невід’ємною частиною. Банк, на вимогу Клієнта в будь-якому Періоді, зобов’язаний надати детальний розпис загальної вартості 

Кредиту. 

10.5. Зобов‘язання Клієнта за Кредитом не є нерозривно пов‘язаними з особою Клієнта та можуть бути виконані як самим Клієнтом, так і будь-якою третьою 

особою (у тому числі спадкоємцями Клієнта). Клієнт має право відступити свої права вимоги або перевести свій борг за цією Заявою іншій особі виключно на 

підставі письмової згоди Банку. 
10.6. Додатково до умов Згоди, Клієнт надає Банку згоду, а Банк набуває право розкрити (передати) інформацію, яка становить банківську та/або комерційну 
таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом з метою подачі Банком інформації до кредитного реєстру Національного банку України відповідно до 
вимог законодавства України. 

10.7. Банк має право без згоди Клієнта відступити свої права вимоги за Кредитом, у т.ч. за Недозволеним овердрафтом, будь-якій особі або обтяжити ці права 

іншим чином, про що повідомляє Клієнта шляхом направлення письмового повідомлення рекомендованим листом за адресою Клієнта, зазначеною в Заяві. З 

моменту відступлення Банком права вимоги, КР закривається, погашення заборгованості за Кредитом здійснюється Клієнтом на рахунки нового кредитора.  

Доповнити пункт 10 підпунктом 10.8. у разі надання Кредиту з відхиленням:  

10.8. Додаткові умови надання Кредиту, в тому числі які змінюють Правила або не передбачені ними:_____________________________. 

11.  Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з чинною редакцію Правил. Клієнт визнає та підтверджує, що на взаємовідносини Сторін за цією Заявою 

поширюються положення Договору, Правил, в тому числі Розділів 2, 6 Правил. Клієнт зобов’язується дотримуватись умов Договору, Правил, зокрема, тих 

положень, що регламентують умови відкриття та обслуговування Карткових рахунків, а також надання Банком Кредитів. Підписанням цієї Заяви Клієнт 

підтверджує, що до відносин Сторін за цією Заявою застосовуються всі положення Договору, в тому числі Розділів 2, 6 Правил так само як би текст Правил був 

би власноруч підписаний Клієнтом. 

12.  Станом на дату підписання цієї Заяви Клієнт підтверджує дотримання всіх засвідчень та гарантій, визначених Договором, а також дійсність Згоди. 
13. Станом на дату підписання Заяви Клієнт підтверджує (обрати необхідне): 

Клієнт не є зареєстрованим(ною) в якості фізичної особи-підприємця та/або не здійснює незалежну професійну діяльність (відповідно до п. 

14.1.226 ст. 14 Податкового кодексу України); 

Клієнт зареєстрований(а) в якості фізичної особи-підприємця/здійснюю незалежну професійну діяльність (зазначити, яку саме діяльність) 

_______________________________________ 

дата взяття на облік в ДПС ______ / ______ / _______________ код або Назва ДПС 

________________________________________________________________________________ 

відносно Клієнта відсутні публічні обтяження рухомого майна, накладені державними виконавцями; 

відносно Клієнта існує публічне обтяження рухомого майна, накладене відповідно до постанови про арешт ______ / ______ / _______________ від № 

_________________________ 

виданої _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

14.  Клієнт підтверджує достовірність своєї адреси та інших реквізитів, повідомлених Банку до підписання цієї Заяви. 

15. Ця Заява вважається розірваною всі зобов’язання за нею – припиненими, якщо КР Клієнту не був відкритий протягом одного місяця з дати Заяви.  

16. Заяву укладено в дату, зазначену на першій сторінці Заяви поряд із зазначенням місця її укладання. Ця Заява з боку Банка підписується з використанням 

факсимільного відтворення підписів уповноважених осіб Банку та відтиску печатки Банку засобами механічного, електронного або іншого копіювання, договір 

про використання якого було укладено між Банком та Клієнтом раніше. 

Адреса та реквізити Сторін 
Банк Клієнт 

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» 

01011, Київ-11, вул. Лєскова, 9 

Інформаційний центр: (800) 500-500, (044) 490-88-88 

Відділення __________________________________ 

Заступник Голови Правління Коссманн Р., який діє на 

підставі Статуту 

Директор департаменту каналів продажів та дистрибуції 

Кирушко В.О., який діє на підставі довіреності № від __ р. 

 

ПІБ: __________________________________________________ 

Паспорт: серія _____ номер _________, виданий ____________________________________ 

____________________ __.__.____ р. 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків________________ 
(ідентифікаційний номер) 

 

 

Підпис: ________________________________________ 

   

 

 

 
 


