
 

 

 

Додаток 2 до Розпорядження Правління №5/3РП від 14.01.2020 р. 
Додаток 1 до Постанови Правління №П-124/6 від16.07.2019 р.  

 
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 Заяви про 
акцепт Публічної пропозиції/Угоди № ____ від «___»_______р.), далі – Договір, про наступне: 
1. Умови відкриття Карткового рахунку та надання Кредиту 
1.1. Банк відкриває Клієнту Картковий рахунок (далі – КР) № _____________/IBAN____________________ в гривні , 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: 
Тарифна модель ____ (вказати назву ТМ), ПК: __________ (вказати назву ПК), Прізвище, ім’я Клієнта латинськими літерами на ПК: _____________; Мобільний-банкінг: 0ххххххххх; Слово-
пароль до КР _____________1. 
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 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 , із здійсненням Банком Договірного списання коштів 
Кредиту з КР у визначених Договором випадках, виконанні Банком інших операцій за КР відповідно до умов Договору. 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 ______ (далі – Максимальний ліміт), в межах якого встановлюється поточний ліміт Кредиту (далі – Поточний ліміт). Максимальний та Поточний 
ліміт далі по тексту Заяви – Ліміти. 

Викласти п. 1.4 в наступній редакції при видачі нового Кредиту: 
1.4. Розмір Поточного ліміту на дату підписання Заяви становить 0 (нуль) гривень та може бути змінений в порядку та на умовах, передбачених пунктом 2.1. Заяви; 
1.4.1. Розмір Поточного ліміту на Дату початку кредитування - _____________ гривень. 
Викласти п. 1.4 в наступній редакції при зміні умов існуючого кредиту: 
1.4. Розмір Поточного ліміту на дату підписання Заяви становить _____________ гривень та може бути змінений в порядку та на умовах, передбачених пунктом 2.1. Заяви; 

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). Подовження Строку Кредиту є можливим згідно підпункту 2.3.4. пункту 2.3. Статті 2 Розділу 6 Правил. 

1.6. Проценти (за користування Кредитом), в т.ч. за користування Недозволеним овердрафтом – процентна ставка фіксована, ____% річних; 
1.6.1. Процентна ставка за користування сумою Кредиту «Оплата частинами» становить 0,0001% 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 
Викласти п. 2.1 в наступній редакції при видачі нового Кредиту: 
2.1. На дату підписання Заяви та відкриття КР Поточний ліміт становить 0 (нуль) гривень. Протягом 30 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. Банк повідомляє Клієнта про розмір Поточного ліміту в наступному Періоді, згідно порядку, передбаченому підпунктом 2.3.1. пункту 2.3.  Статті 2 Розділу 6 Правил. 
Викласти п. 2.1 в наступній редакції при зміні умов існуючого кредиту: 
2.1. На дату підписання Заяви Поточний ліміт становить ______ гривень (вказати діючий розмір кредитного ліміту). Датою початку кредитування є ____._____.____ (вказати дату 
встановлення кредитного ліміту). Банк повідомляє Клієнта про розмір Поточного ліміту в наступному Періоді, 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), згідно порядку, передбаченому підпунктом 2.3.1. 
пункту 2.3. Статті 2 Розділу 6 Правил. 
2.2. 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), в порядку та на умовах, передбачених пунктом 2.4. Статті 2 
Розділу 6 Правил. 
3. Порядок погашення заборгованості за Кредитом  
3.1. Проценти нараховуються та сплачуються Клієнтом в порядку, визначеному підпунктами 2.5.1. – 2.5.4. пункту 2.5. Статті 2 Розділу 6 Правил. 
3.2. В порядку та на умовах, визначених підпунктами 2.5.5.-2.5.6. пункту 2.5. Статті 2 Розділу 6 Правил, Клієнт зобов‘язаний сплачувати Банку обов’язковий щомісячний платіж за 
користування Кредитом в розмірі п’ять відсотків від власної заборгованості перед Банком, але не менше тридцяти гривень або суми залишку власної заборгованості перед Банком, якщо 
вона менше за зазначену суму. Порядок та умови погашення іншої заборгованості за Кредитом, в т.ч. Недозволеного овердрафту визначається пунктами 2.5.5.-2.5.13. пункту 2.5. Статті 2 
Розділу 6 Правил. Клієнт зобов‘язаний здійснити остаточне погашення Кредиту та Процентів не пізніше дати закінчення Строку Кредиту, а у разі його подовження- в останній Робочий день 
строку користування Кредитом.. 
4. Зміна умов кредитування «Кредитна картка» на умови «Оплата частинами» (Кредит «Оплата частинами») 
4.1. В порядку та на умовах, визначених пунктом 2.6. Статті 2 Розділу 6 Правил, до окремих частин Кредиту може застосовуватися зміна передбачених цією Заявою умов кредитування на 
умови «Оплата частинами» (Зміна умов)на підставі дистанційного 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» обираються Клієнтом на підставі Тарифів Банку на ведення та обслуговування Карткових 
рахунків. Клієнт зобов’язаний погашати Кредит «Оплата частинами», у тому числі комісій Банку, згідно визначених пунктом 2.6. Статті 2 Розділу 6 Правил умов. 
5. Страхування життя, здоров’я та працездатності Клієнта2 
5.1. Клієнт призначає Банк 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) та 
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. 
6. Інші умови надання Банком Кредиту, зокрема порядок нарахування Банком Процентів, умови виникнення та погашення Недозволеного овердрафту, черговість погашення 
заборгованості за Кредитом регламентуються Правилами. Умови участі Клієнта у Програмі IQ Energy описані в Заяві про відкриття та ведення Поточного рахунку (в рамках Договору). 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. 
Доповнити Заяву пунктом 7 у разі надання Кредиту з відхиленням та змінити подальшу нумерацію пунктів Заяви :  
7. Додаткові умови надання Кредиту, в тому числі які змінюють Правила або не передбачені ними:_____________________________. 

                                                      

 
1 Слово-пароль до КР не зазначається, якщо Заява про відкриття Карткового рахунку та надання Кредиту «Кредитна картка» застосовується  в рамках програм 

реструктуризації карткових кредитів та/або міграції (переходу на іншу Тарифну модель). 
2 Пункт 5 Заяви виключається, якщо Тарифна модель не включає страхування життя, здоров’я та працездатності Клієнта. Та відповідно змінюється нумерація наступних 

пунктів. 



 

 

 

Доповнити Заяву пунктом 8 (змінити нумерацію на 7 у разі якщо Заяву не буде доповнено пунктом 7) якщо КР відкрито до 25.05.2014р. та Клієнт бажає змінити умови 
кредитування в рамках програм реструктуризації карткових кредитів та/або міграції (переходу на іншу Тарифну модель):  
8. Сторони дійшли згоди, що з моменту підписання цієї Заяви умови другого речення пункту 25 Угоди, а також умови Договору ___________ від ________ та «Правил відкриття та ведення 
поточних рахунків фізичних осіб, до яких встановлено ліміт кредитування та користування платіжними картками АТ «Райффайзен Банк Аваль»» припиняють застосовуватися до 
правовідносин Сторін в частині відкриття та ведення КР, а також надання Банком Кредиту.  Розрахунково-касове обслуговування КР та надання Клієнту Кредиту здійснюється Банком з 
застосуванням умов Договору. 
Доповнити Заяву пунктом 8 (змінити нумерацію на 7 у разі якщо Заяву не буде доповнено пунктом 7) якщо КР відкрито з 28.09.201 7р. та Клієнт бажає змінити умови 
кредитування в рамках програм реструктуризації карткових кредитів та/або міграції (переходу на іншу Тарифну модель):  
8. Сторони дійшли згоди, що ця Заява є новою редакцією Заяви про надання Кредиту «Кредитна картка» № ______________ від «_____» ________________ 20__р. 
7. 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. 
8. Станом на дату підписання цієї Заяви Клієнт підтверджує дотримання всіх засвідчень та гарантій, визначених Договором, а також достовірність своєї адреси та інших реквізитів, 
повідомлених Банку до підписання цієї Заяви. 
9. Ця Заява вважається розірваною,а всі зобов’язання за нею – припиненими, якщо КР Клієнту не був відкритий протягом двох місяців з дати Заяви. 
10. Станом на дату підписання Заяви Клієнт підтверджує (обрати необхідне): 󠇑 не є зареєстрованим(ною) в якості фізичної особи-підприємця та/або не здійснює незалежну професійну 
діяльність; 󠇑 зареєстрований(на) в якості фізичної особи-підприємця та/або здійснює незалежну професійну діяльність____(зазначається яка саме).  

 
Адреса, реквізити та підписи Сторін 

 

Банк Клієнт 

 Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» 
01011, Київ-11, вул. Лєскова, 9 
Інформаційний центр: (800) 500-500, (044) 490-88-88 
Відділення __________________________________ 
Підпис/ПІБ: ________________________________________ 
Довіреність № ________________ від ___.____._____р. 
Підпис/ПІБ: ________________________________________ 
Довіреність № ________________ від ___.____._____р. 

ПІБ: __________________________________________________ 
Паспорт: серія _____ номер _________, виданий ____________________________________ 
____________________ __.__.____ р. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків________________ 
(ідентифікаційний номер) 

Адреса фактичного проживання _________________________________________________ 
 
Підпис: ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1 до Заяви № _____ від ___ _____ 20__ року  
 

 

 * Значення "Загальна вартість кредиту" та "Реальна річна процентна ставка" 
розраховані з урахуванням зняття повної суми Поточного ліміту Кредиту в 
банкоматі Банку та користування коштами поза межами Пільгового періоду. 
 
Другий примірник цієї Заяви, Додатку 1, Заяви на приєднання до Договору 
добровільного страхування життя3 отримав(ла) особисто, ___________ ___ 
_____________20___р.         підпис клієнта   дата 
З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений(на)  
__________________________ (підпис). 
Заяву №_________________ від __ ________ _____, Заяву на приєднання до 
Договору добровільного страхування життя4 підписано власноруч Клієнтом 
_______________________________________________у моїй присутності  

ПІБ клієнта 
_______________________________________________«____»__________ 20____р. 

     ПІБ менеджера                     підпис менеджера 
 

Сума Поточного ліміту, грн Валюта Строк, міс. Процентна ставка, річних 

___,__ гривня __ __% 

Дата щомісячного платежу  до ___ числа 

Розмір щомісячного платежу (від суми заборгованості) ___% 

Сума щомісячного платежу (грн), у тому числі ___,__ 

Погашення суми Кредиту (грн) ___,__ 

Проценти за користування Кредитом (грн) ___,__ 

Комісія за зняття готівки (грн) ___,__ 

Плата за обслуговування КР (щомісячна) (грн) ___,__ 

Розмір Страхового платежу (від суми заборгованості на початок 
місяця)5 

___% (мін. ___грн.) 

Неустойка (від суми простроченого щомісячного платежу) __% (мін. ___ грн.) 

Реальна річна процентна ставка* ___% 

Загальна вартість Кредиту* (грн) ___,__ 

 

                                                      

 
3 Слова «Заяви на приєднання до Договору добровільного страхування життя» виключаються, якщо Тарифна модель не включає страхування життя, здоров’я та працездатності Клієнта. 
4 Слова «Заяву на приєднання до Договору добровільного страхування життя» виключаються, якщо Тарифна модель не включає страхування життя, здоров’я та працездатності Клієнта. 
5 Розмір Страхового платежу (від суми заборгованості на початок місяця) не зазначається в Додатку 1 Заяви,  якщо Тарифна модель не включає страхування життя, здоров’я та 

працездатності Клієнта. 


