АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
(ліцензія НБУ: 186 від 11.11.2011р.)
Україна, 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, телефон: 0 800 501 200, сайт: www.cib.com.ua, e-mail: cib@cib.com.ua
відділення у м. ____________, адреса ___________________________________, тел. ____________
Паспорт споживчого кредиту
Інформація про кредитування за продуктом «Зручний овердрафт»:
Тип кредиту
Валюта рахунку
Розмір процентів, що нараховуються за кредитом, %
річних, фіксована:
Відсоткова ставка на залишок власних кошів, % річних, в
залежності від обраного тарифного пакету
Розмір процентів, що нараховується за недозволений
(несанкціонований) овердрафт, який виник внаслідок
перевищення сум видаткових операцій над платіжним
лімітом, нарахування здійснюється на фактичну суму
заборгованості із розрахунку, % річних:
Розмір процентів, що нараховується на прострочену
заборгованість, нарахування здійснюється на фактичну
суму простроченої заборгованості із розрахунку, % річних:
Можливий розмір кредитного ліміту:
Спосіб надання кредиту:
Плата за обслуговування неактивного рахунку (при
відсутності руху коштів по всіх поточних рахунках клієнта
впродовж 12 місяців. До руху коштів по рахунку не
відносяться операції, ініційовані Банком, зокрема:
зарахування Банком процентів, нарахованих на залишок
коштів, договірне списання комісійної винагороди (комісії)
за надані послуги/здійснені операції, переоцінка валютних
коштів, списання коштів на вимогу згідно рішень
виконавчих органів, якщо такі мали місце.
Розмір обов’язкового мінімального платежу (обчислюється
щомісячно в розрахунковий день у разі виникнення
заборгованості):
Дата внесення обов’язкового мінімального платежу:
Строк кредитування:
Мета кредиту:
Форма забезпечення:

Обов’язкові документи:
- Паспорт громадянина
України (в т.ч. у вигляді IDкартки),
- Довідка про присвоєння
ідентифікаційного номера
платника податків (картка
платника податків).

Кредитування рахунку (овердрафт) – надання можливості
користування коштами понад залишок коштів на Рахунку Клієнта
Гривня
42
до 10

0,0

60
Від 1 000 (одна тисяча) грн. до 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) грн.
шляхом встановлення кредитного ліміту за рахунком

200,00 грн., але не більше залишку власних коштів Клієнта на Рахунку

комісії та відсотки за користування кредитними коштами

до останнього дня місяця включно за попередній місяць
365 (календарних) днів з можливістю пролонгації
власні потреби Позичальника
без забезпечення, оцінка майна не здійснюється
шляхом внесення коштів на рахунок Позичальника, за яким
Форма повернення кредиту:
встановлений ліміт овердрафту
Дострокове погашення: можливе без додаткових комісій та плат
Вимоги до
Можливості/переваги
Недоліки продукту:
Позичальника:
продукту:
- Значне
навантаження
на
- Вік – від 18 до 65
- Безготівкова оплата покупок у
споживача
при
необхідності
років,
магазинах,
повернення основного боргу в
останній день строку кредитування
- Фізична особа –
- Зняття готівки у банкоматах,
- Утримання Банком відповідних
резидент, громадянин
- Перегляд залишку в банкоматах
України,
плат за користування кредитом та
банків,
обслуговування рахунку
- Працевлаштування
- Нарахування відсотків на
на останньому місці залишок власних коштів.
роботи не менше 6
місяців.

Орієнтовний розрахунок погашення заборгованості
Сума
Термін,
в тому числі:
використаного
Максимальний
Орієнтовний
протягом
Реальна
кредитного
розмір
розмір
якого
відсоткова
розмір процентів
Комісії,
ліміту
щомісячного
переплати
ставка, %
за користування заборгованість
грн.
(овердрафту),
платежу, грн.
всього, грн.
буде
річних
кредитом, грн.
грн.
погашена
15 000
535,07
6 246,20
118,80
6 127,40
365 днів
51,13
50 000
1 783,56
20 543,46
118,80
20 424,66
365 днів
50,30
100 000
3 567,12
40 968,12
118.80
40 849,32
365 днів
50,13
Роз’яснення до таблиці, приклад: ви здійснили зняття готівки в банкоматі АТ «КІБ» 1 числа місяця на суму 15 000,00 грн.,
якщо ви будете погашати вашу заборгованість (щомісячно по відсоткам та с кінці строку дії кредитного договору – основну суму
боргу), в один і той же день, то ви погасите заборгованість за 365 днів. При цьому орієнтовний розмір переплати за весь період
погашення заборгованості складатиме 6 246,20 грн.

Увага! В таблиці погашення заборгованості розмір переплати є округленим та з умовою, що операції проводились без стягнення
додаткових комісій (конвертація, комісії за зняття тощо). Тому дану таблицю погашення заборгованості слід вважати
орієнтовним розрахунком, який не вказує на остаточну суму переплати та строк сплати кредиту, а лише допомагає орієнтуватись
клієнту у приблизних сумах зобов’язання та строках його погашення.
Наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для Клієнта є
репрезентативними та базуються на обраних Клієнтом умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що Договір
залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а Банк і Клієнт виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені
в Договорі.
Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги Банку
залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії Договору.
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть
мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для Клієнта.
Клієнт може безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за
вибором. Це положення не застосовується у разі відмови Банку від продовження процесу укладання договору зі Клієнтом.
Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах,
визначених Законом України «Про споживче кредитування»
Умови договору можуть відрізнятися від інформації, наведеної у цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від
проведеної Банком оцінки кредитоспроможності Клієнта з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та
сімейний стан
Дата надання інформації:
_____._____.20_____р.

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до моменту
повного погашення заборгованості за договором та у разі
незмінності умов кредитування, визначених даним Паспортом.

Підпис, ПІБ співробітника Банку:

Підпис, ПІБ Клієнта:

___________________________________

___________________________________

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту,
надані виходячи із обраних мною умов кредитування.
Підтверджує отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливостей оцінити, чи адаптовано договір до моїх
потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик
запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань
за таким договором.
Підтверджую, що Банк надав мені вичерпну інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій з кредитування з метою
прийняття мною обґрунтованого рішення про укладання відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу
кредиту.

Підпис Клієнта

Дата, ПІБ, Підпис

