Переваги та можливі наслідки при користуванні Кредитом
Переваги:
1. Швидкий розгляд пакету документів та швидке прийняття рішення за умови
повноти наданих документів.
2. Конкурентні процентні ставки за користування кредитними коштами.
3. Гнучкі умови кредитування.
4. Відсутність прихованих комісій та щомісячних плат.
5. Особисте супроводження відповідальним працівником банку процесу
кредитування від моменту звернення клієнта в банк до самого погашення кредиту.
6. Можливість підключення та користування системою інтернет-банкінгу для
фізичних осіб CIB-online безкоштовно.
Попередження:
1. Банк має право застосовувати штрафні санкції у вигляді штрафів, пені,
підвищення процентної ставки за користування кредитними коштами у разі
прострочення позичальником платежів по погашенню заборгованості за кредитним
договором та/або невиконання Позичальником інших умов договору (наприклад
несвоєчасне здійснення страхування предмету застави тощо).
2. У разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором
забезпеченням за яким виступає майно (рухоме або нерухоме), що належить йому або
третій особі, Банк має право стягнути таке майно в рахунок погашення заборгованості
за кредитним договором.
3. У процесі кредитування Банк передає дані про кредитну операцію до Бюро
кредитних історій та до Кредитного реєстру НБУ, згоду на таку передачу дає
Позичальник під час оформлення заявки на отримання кредиту.
4. При:
обслуговуванні кредиту у Позичальника з’являється додаткове фінансове
навантаження на сімейний бюджет;
наданні Позичальником недостовірних даних про себе Банк має право
відмовити у наданні кредиту;
обслуговуванні кредитної заборгованості у Позичальника можуть
виникати (в залежності від обраної програми кредитування) додаткові платежі у
вигляді платежів по страхуванню (майна або від нещасних випадків), витрат на
нотаріальне посвідчення договорів тощо;
виявленні фактів, що можуть призвести до втрати забезпечення за
кредитним договором Банк має право достроково вимагати погашення кредиту;
виявленні фактів, що можуть призвести до втрати забезпечення за
кредитним договором Банк має право достроково вимагати погашення кредиту;
виявленні фактів, що можуть погіршити ділову репутацію Позичальника
(наприклад кримінальне провадження) або погіршити фінансовий стан клієнта, що в

свою чергу вплине на здатність Позичальника обслуговувати заборгованість, Банк
має право достроково вимагати погашення кредиту;
обслуговуванні кредитної заборгованості Позичальник повинен надавати
документи та інформацію, надання яких визначено в кредитному договорі або
передбачено умовами кредитування (надання інформації щодо фінансового стану
тощо).
5. Банк має право, випадку настання подій, не залежних від волі Банку чи
Позичальника, які мають безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів Банку,
запропонувати Позичальнику змінити процентну ставку за кредитом.
6. Клієнт маєте право відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами
дистанційних каналів комунікації шляхом направлення звернення через офіційний
сайт Банку https://cib.com.ua/uk/contacts .

