ЗАЯВА (ПРОПОЗИЦІЯ) № ______
______

відділення у м. ______

Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк», юридична особа за законодавством України, (надалі – Банк), в особі ______ -, який(а)
діє на підставі ______, з однієї сторони, та
______ , реєстраційний номер облікової картки платника податків ______, паспорт серії ______ № ______, виданий ______ ______, адреса:
______, (надалі – Клієнт/Позичальник), з іншої сторони, що разом іменуються в тексті цього Договору «Сторони», а кожен окремо «Сторона»,
розуміючи значення своїх дій, керуючись взаємною згодою та діючи добровільно, шляхом підписання даної Заяви (пропозиції) № ______ від ______
р. уклали Договір (надалі – Договір, Пропозиція) про наступне.
Даний Договір складається з Тарифного пакету «Кредитна карта» ( тарифний план Кредитка ЗВИЧАЙНА,
тарифний план Кредитка PLATINUM+)
(надалі – Тарифи Банку), який є невід’ємною частиною цього Договору та наведений у Додатку 1 до цього Договору, умов функціонування поточного
рахунка, у т.ч. кредитування, та здійснення операцій за ним з використанням електронних платіжних засобів, що передбачені Правилами банківського
обслуговування фізичних осіб у Акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк», затвердженими рішенням Правління Банку від
15.12.2017р. №15/12-2. Договір (Пропозиція) є невід’ємною частиною Правил банківського обслуговування фізичних осіб у Акціонерному товаристві
«Комерційний Індустріальний Банк», затверджених рішенням Правління Банку від 15.12.2017р. №15/12-2 (надалі – Правила), які відповідно до ст.
641 Цивільного кодексу України оприлюднюються шляхом їх розміщення на інформаційних стендах в приміщеннях Банку та на Офіційному сайті
Банку www.cib.com.ua
І. Умови Пропозиції
1.1. Умови функціонування поточного рахунку, у т.ч. кредитування та здійснення операцій за ним з використанням електронного платіжного засобу,
є публічною пропозицією (офертою) та визначені в Правилах та Тарифах Банку, що розміщені на Офіційному сайті Банку www.cib.com.ua.
ІІ. Предмет Договору
Банк надав Позичальнику кредит на споживчі цілі у вигляді кредитування рахунку та на умовах визначених цим Договором.
Основні умови Договору:
2.1. Рахунок:
2.3. Кредитний ліміт (загальний розмір
2.5. Електронний платіжний засіб: MasterCard
№ ______
наданого кредиту, Кредит): ______
2.2. Валюта Рахунку: Гривня
2.4. Строк Кредитного ліміту (строк надання 2.6. Тарифний пакет (Тарифи): «Кредитна картка»
кредиту): 365 (календарних) днів з
можливістю пролонгації на умовах,
визначених п. 2.7.6 Договору
2.7. Підписанням цієї Пропозиції Банк надає пропозицію (оферту), а Клієнт, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, приймає її на
умовах, визначених в цій Пропозиції, та відповідно до Правил і Тарифів Банку укладає Договір на невизначений строк дії, в рамках якого:
2.7.1. Банк відкриває поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, зазначений в
п.2.1. (надалі - Рахунок), на підставі Заяви про відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки (далі – Заява) та оформляє електронний
платіжний засіб, визначений у Тарифах Банку, які є Додатком 1 до Договору, і розміщені на Офіційному сайті Банку. На Рахунок здійснюється
зарахування коштів Клієнта, у т.ч. заробітної плати, соціальних виплат та інших видів доходів Клієнта, а також інших надходжень, у відповідності до
чинного законодавства України.
2.7.2. Клієнт підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що нараховані проценти на залишок Рахунку, які сплачуються Банком першого
робочого дня наступного за звітним місяцем, підлягають оподаткуванню відповідно до вимог Податкового Кодексу України.
2.7.3. Банк встановлює Кредитний ліміт на Рахунку у сумі та на строк, що визначені у п.2.3 та п.2.4 Договору, та на умовах, визначених у
Тарифах. У разі якщо Кредитний ліміт, що встановлений на Рахунку, перевищує 0 гривень, Клієнт надає, а Банк приймає в заставу майнові права на
кошти, що зараховуються на Рахунок, у т.ч. заробітну плату (як на нараховану, отриману та/або ще не отриману, так і на таку, що буде нарахована і
отримана Клієнтом в майбутньому) та на інші види доходів або надходження (надалі – Доходи) Клієнта.
2.7.4. Клієнт підтверджує своє розуміння і згоду з тим, що Договір між Банком та Клієнтом на умовах Правил і Тарифів Банку є укладеним
із моменту прийняття Банком від Клієнта Заяви, яка є акцептом Клієнта на укладення Договору на умовах Правил та Тарифів Банку. Заява вважається
прийнятою Банком із моменту проставлення уповноваженою особою Банку відповідної відмітки на Заяві Клієнта. Зазначена у цьому Договорі дата
вважається датою встановлення Банком Кредитного ліміту.
2.7.5. Встановлення Кредитного ліміту є безумовним правом Банку та здійснюється Банком в межах максимально погодженої суми, на
умовах, зазначених у Тарифах Банку.
2.7.6. Кредитування Рахунку в межах Кредитного ліміту здійснюється протягом строку, визначеного у п.2.4. Договору.
Клієнт доручає Банку після закінчення строку дії Кредитного ліміту, визначеного в даному Договорі, продовжувати дію Кредитного ліміту
на новий такий самий строк необмежену кількість разів на умовах, визначених Договором. Підтвердженням того, що Банк виконуватиме це
доручення Клієнта, буде доступність кредитних коштів Клієнту станом на наступний календарний день після закінчення строку дії Кредитного ліміту.
Клієнт погоджується з тим, що Банк має право при закінченні строку дії Кредитного ліміту відмовити у виконанні цього доручення та не продовжити
дію Кредитного ліміту на новий строк.
Продовження строку дії Кредитного ліміту не потребує підписання додаткових угод до цього Договору.
2.7.7. Клієнт доручає Банку самостійно здійснювати списання в порядку договірного списання на користь Банку з будь – якого рахунку
Клієнта, відкритого в Банку або того, що буде відкритий, коштів для погашення заборгованості, що виникла на підставі Договору, в порядку,
передбаченому у Правилах. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за Договором погашення заборгованості
здійснюється в черговості, визначеній ст.19 Закону України «Про споживче кредитування».
2.7.8. Клієнт підтверджує, що він повідомлений про розміщення чинних Правил та Тарифів Банку на Офіційному сайті Банку, та він
зобов’язаний періодично ознайомлюватися з ними з метою перевірки їх чинності та ознайомлення зі змінами до них, а також перевіряти правильність
здійснених операцій за Рахунком у спосіб та в порядку, визначеними у Правилах.
2.8. Банк для виконання видаткових операцій за Рахунком з використанням документів на переказ, що надаються Клієнтом, за зразок
підпису використовує підпис Клієнта, зазначений у цій Пропозиції, та здійснює операції за умови пред'явлення Клієнтом паспорта або іншого
документа, що посвідчує особу.
2.9. З метою запобігання шахрайським діям та для безпеки розрахунків Банк встановлює ліміти за операціями з використанням платіжної
картки, що зазначені в Тарифах банку. Банк має право змінити ліміти та обмеження на власний розсуд у випадку підозри здійснення шахрайських
операцій, для мінімізації ризиків Клієнта або зважаючи на технічну можливість чи в інших випадках, передбачених Правилами.
2.10. Позичальник надає Банку право, з огляду на кредитну історію Позичальника протягом дії Договору, на власний розсуд змінювати
Кредитний ліміт у межах, визначених згідно п 2.3 цього Договору, або з перевищенням таких меж, з повідомленням Позичальника про це у спосіб,
визначений Правилами.
2.11. Необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та
поверненням кредиту, відсутня.
2.12. Відсоткова ставка по кредиту зазначена в Додатку 1 до цього Договору.

Клієнт сплачує Банку проценти за користування кредитними коштами та/або Недозволеним овердрафтом за ставками, які зазначені в
Додатку 1. Проценти за користування кредитними коштами та/або Недозволеним овердрафтом нараховуються Банком у валюті Рахунку щоденно,
на суму непогашених (або частково погашених) кредитних коштів, використаних за минулий Розрахунковий період на проведення операцій з
розрахунку за товари (роботи, послуги) в торгово-сервісних підприємствах (в т.ч. за покупки через Інтернет) станом на кінець кожного попереднього
дня виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з урахуванням Пільгового періоду, зазначеного в Додатку 1, та щомісячно на суму
знятих готівкою та/або перерахованих з Рахунку кредитних коштів, а також на суму Недозволеного овердрафту, станом на кінець кожного
попереднього дня виходячи з кількості днів у періоді нарахування (факт/факт), з урахуванням вихідних (неробочих) днів, в Розрахунковий день, за
відповідний Розрахунковий період. При нарахуванні процентів враховується день виникнення та не враховується день повернення заборгованості за
кредитом та/або Недозволеним овердрафтом по Рахунку з використанням платіжної картки.
2.14. Повернення кредиту здійснюється у відповідності до Договору та Додатків до нього, а також Правил. Погашення заборгованості за
Рахунком здійснюється шляхом внесення на Рахунок готівкових коштів або шляхом безготівкового перерахування коштів на Рахунок. При здійсненні
договірного списання коштів Банк здійснює їх розподіл таким чином: 1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та
прострочені проценти за користування кредитом; 2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом; 3) у третю чергу
сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до Договору.
Клієнт зобов’язаний щомісячно до дати, яка передбачена Тарифами, забезпечувати на Рахунку суму Обов’язкового мінімального Платежу
(далі - ОМП), складові якого визначаються у Тарифах. Сума ОМП, що підлягає погашенню, може бути вказана у Виписці, надіслана в СМС або
повідомлена Клієнту співробітником банку у відділенні або співробітниками Контакт центру.
У випадку порушення Клієнтом умов цього пункту Клієнт є таким, що прострочив виконання своїх зобов’язань щодо сплати ОМП, а
несплачена сума ОМП є простроченою заборгованістю Клієнта в наступний робочий день Банку, що йде за днем, призначеним для сплати
Обов’язкового мінімального платежу, що визначається згідно з умовами цього пункту.
2.15. У разі порушення Клієнтом строків сплати ОМП, Банк має право нараховувати (застосовувати) штрафні санкції в розмірі, в строки та
порядку, які визначені Договором, Правилами та Тарифами (п.1.3., 1.4., 1.9 Тарифів). Сплата штрафу не звільняє Клієнта від виконання зобов’язань,
за порушення яких він передбачений, і так само не звільняє Клієнта від зобов’язання понад суму штрафу в повному обсязі відшкодувати Банку збитки,
заподіяні невиконанням або неналежним виконанням власних зобов’язань за Договором.
У разі порушення строків сплати ОМП або в разі виникнення Недозволеного овердрафту Банк має право блокувати проведення видаткових
операцій по Картці. При цьому Картку можна використовувати для операцій поповнення Поточного рахунку з використанням платіжної картки.
2.16. Дострокове повернення Кредиту здійснюється без додаткових комісій та плат шляхом внесення на Рахунок готівкових коштів або
шляхом безготівкового перерахування коштів на Рахунок.
2.17. Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому
числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від Договору Клієнт повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому або
електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у
порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14 денного строку з дня підписання Договору.
Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Клієнт зобов’язаний повернути Банку
грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою,
встановленою Договором та Додатками до нього.
2.18. Банк має право відмовити Клієнту у наданні кредитних коштів, ініціювати змінювати (збільшувати/зменшувати) розмір Кредитного ліміту
або закрити кредитний ліміт без пояснення причин. Банк має право в будь-якому разі вимагати, в тому числі у судовому порядку, дострокового
виконання Клієнтом всіх своїх зобов’язань щодо повернення заборгованості за Кредитом у випадку вчинення Клієнтом істотного порушення умов
цього Договору, яким, крім іншого, є прострочення Клієнтом більше ніж на один календарний місяць строку оплати ОМП, а також у випадках вчинення
Клієнтом інших істотних порушень умов Договору, Правил, зокрема, але не виключно, у випадках:
надання Клієнтом недійсних документів та/або інформації про себе з метою отримання Кредиту;
Обрання щодо Клієнта запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або набуття законної сили вироку суду про позбавлення Клієнта
волі, обмеження волі чи арешт.
2.19. У разі затримання Клієнтом сплати ОМП щонайменше на один календарний місяць Банк має право вимагати (шляхом направлення вимоги)
повернення простроченого Кредиту та Кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, а також застосовувати штрафні санкції відповідно
до Договору та Тарифів.
2.20. У разі внесення змін до Правил або Тарифів Банк повідомляє Клієнта за 10 календарних днів до дати набрання чинності зазначеними
змінами шляхом направлення інформації на електронну адресу Клієнта або на номер мобільного телефону, що вказані в Заяві-анкеті Позичальника
на отримання кредиту. Про не згоду з запропонованими змінами Клієнт повинен письмово повідомити Банк протягом 5 (п’яти) днів із моменту
отримання такого повідомлення від Банку, при цьому Клієнт зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) днів з моменту направлення такої незгоди повністю
погасити заборгованість за Договором разом з всіма нарахованими відсотками та комісіями та закрити кредитний рахунок. У разі відсутності
повідомлення Клієнта про незгоду із запропонованими змінами до Правил або Тарифів зазначені зміни вважаються такими, що внесені за згодою
Клієнта.
2.21. На цей Рахунок (вклад), на дату укладення договору, ______ (поширюються / не поширюються) гарантії Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб.
ІІІ. Підписанням цієї Заяви (Пропозиції)
Клієнт:
укладає з Банком Договір на умовах, викладених у цій Заяві (Пропозиції), умовах функціонування поточного рахунка, у т.ч. кредитування
та здійснення операцій за ним з використанням електронних платіжних засобів, визначених Правилами, та у Тарифах Банку, із якими Клієнт
ознайомився, з ними погоджується і зобов’язується виконувати;
підтверджує досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору, які передбачені чинним законодавством України для такого роду
договорів та достовірність усіх даних, у т.ч. персональних, указаних в поданих (заповнених) Банку документах;
підтверджує свою згоду щодо оподаткування процентів, нарахованих на залишок коштів на Рахунку, у відповідності до Податкового
кодексу України.
погоджується отримувати від Банку інформацію про прийняття або відмову у прийнятті цієї Пропозиції, про встановлення кредитного
ліміту, про факти невиконання зобов’язань за Договором, про розмір існуючої заборгованості, про строки та умови погашення такої заборгованості,
про зміну умов обслуговування клієнтів тощо на електронну адресу та/або на номер мобільного телефону, наданий Банку, за вибором Банку;
підтверджує згоду дружини (чоловіка) або особи, з якою він перебуває у фактичних шлюбних відносинах, за наявності такої(го) на
укладання Договору;
підтверджує відсутність будь-яких обмежень в передачі в заставу Банку майнових прав на Доходи, що зараховуються на Рахунок;
підтверджує отримання оригіналу підписаного зі сторони Банку примірника Договору № ______ від ______ р. з Додатками;
підтверджує що він ознайомлений з правилами оформлення та правилами користування платіжною картою, а також підтверджує, що йому
роз’яснено та зрозуміло шляхи зміни ПІН-коду.;

- підтверджує, що Банк до моменту укладення цього Договору, ознайомив його з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб,
та підтверджує, що йому зрозумілі порядок та умови відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за Рахунком (вкладом), що

визначені
змістом
Довідки,
про
що
Клієнт
засвідчує
окремим
підписом:
_______________________
_______________________________________________________________________________________ (ПІБ, підпис Клієнта);
підтверджує, що Банк ознайомив його зі змістом умов гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування коштів за
Рахунком (вкладом) та Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що розміщена на Офіційному сайті Банку. Порядок та умови
відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, у тому числі зміст ч. 4 ст. 26 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб», йому зрозумілі;
підтверджує факт ознайомлення з реальною процентною ставкою та загальною вартістю кредиту на дату укладання Договору, та
ознайомлений з усіма припущеннями, використані для обчислення такої ставки;
підтверджує згоду Банку на збір, зберігання, використання та поширення інформації про кредитну історію Позичальника через Бюро
кредитних історій відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»;
підтверджує, що в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, зокрема Законом Закону України «Про захист
персональних даних», він надав відповідну згоду/дозвіл на обробку (в тому числі, використання, поширення, розповсюдження, реалізацію, передачу)
своїх персональних даних та персональних даних фізичних осіб, що задіяні в процесі кредитування та персональні дані яких надані та будуть надані
клієнтом Банку з метою укладання та виконання цього Договору, а також інших договорів, укладених або тих, що будуть укладені Клієнтом з Банком,
відповідно до мети обробки персональних даних у відповідних базах даних Клієнта.

Дата ______
Банк
Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний
Банк»
Ідентифікаційний код: 21580639
Код Банку: 322540
Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. БульварноКудрявська, 6
Адреса відділення: ______
Банк в особі:

Дата ______
Клієнт

______

Посада: ______
Діє на підставі: ______
Підпис Клієнта, вчинений ним власноручно, засвідчую
_____________________/_____
(службові відмітки Банку: підпис працівника Банку )
М.П.

/ ______

/

Тарифний пакет «Кредитна картка» - Додаток 1 до Договору (оферти) №______ від ______

ТАРИФНІ ПЛАНИ
1
1.2.

«Кредитка ЗВИЧАЙНА»
«Кредитка PLATINUM+»
ВІДКРИТТЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ ТА ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ

1.5.

Відкриття рахунку
Комісія за щорічне розрахунково‐касове
обслуговування
Комісія за щомісячне обслуговування неактивного
рахунку (1)
Незнижувальний залишок на картрахунку

1.6.

Комісія за закриття рахунку

2

НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ
На залишок власних коштів (рахунок в UAH),
(річних)
Розмір процентів, що нараховується за кредитом,
наданим Клієнту 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
ОФОРМЛЕННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
Оформлення основної платіжної картки:
‐ MasterCard WORLD debit (чіп), у т.ч. шляхом
миттєвого оформлення
‐ MasterCard Platinum (безконтактна)
Строк дії картки
Оформлення додаткових карток (в т.ч. на інших
осіб) та переоформлення на новий термін дії (за
кожну наступну додаткову картку):
‐ MasterCard WORLD debit (чіп), у т.ч. шляхом
миттєвого оформлення
‐ MasterCard Platinum (безконтактна)
Строк дії картки
Переоформлення на новий термін дії основної
картки
Заміна основної та додаткової платіжної картки:

1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

2.3.
3
3.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.5.
3.6.
3.6.1.
3.6.1.1.
3.6.1.2.
3.6.2.
4
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.2.1.3.
4.2.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.3.1.
4.3.3.2.

‐ за ініціативою клієнта у разі втрати, крадіжки,
пошкодження, зміна прізвища держателя тощо:
‐ MasterCard WORLD debit (чіп), у т.ч. шляхом
миттєвого оформлення
‐ MasterCard Platinum (безконтактна)
‐ за ініціативою банку
ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКОМ
ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ:
Готівковим шляхом через касу АТ «КІБ»
Зарахування коштів з використанням технології
Money Send / Visa Direct, поповнення через
термінали самообслуговування, зарахування
нарахованих відсотків по депозиту та суми вкладу
Інші безготівкові зарахування
БЕЗГОТІВКОВИЙ ПЕРЕКАЗ КОШТІВ:
Перерахування коштів за заявою (дорученням)
Клієнта на переказ коштів:
‐ на рахунки, відкриті в Банку
- на власні депозитні рахунки, відкриті в Банку
‐ на рахунки відкриті в інших банках України (СЕП)
Перерахування коштів з використанням технології
Money Send / Visa Direct (3)
ОТРИМАННЯ ГОТІВКИ ТА РОЗРАХУНКИ:
Видача готівки (без використання ПК) через каси АТ
«КІБ»
Видача готівки (з використанням ПК) через каси та
банкомати АТ «КІБ»
Видача готівки (з використанням ПК) через
банкомати інших банків України:
‐ за картками MC WORLD debit
‐ за картками MC Platinum

власні
кошти

кредитні
кошти

власні кошти

кредитні
кошти

ПДВ

4.3.4.
4.3.5.
4.4.
4.5.
4.6.

Видача готівки (з використанням ПК) через каси
інших банків України
Видача готівки (з використанням ПК) через каси та
банкомати за межами України
Безготівкові розрахунки за товари та послуги
Комісія за конвертацію, якщо валюта транзакції
відрізняється від валюти при списанні коштів з
рахунку (2)
Комісія за видачу власних коштів при закритті
рахунків

5
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

5.9.
5.10.
6
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.
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ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Комісія за надання довідкової інформації про
залишок коштів на рахунку в банкоматах та ПОС‐
терміналах АТ «КІБ» на чек та/або екран
Комісія за надання довідкової інформації про
залишок коштів на рахунку в банкоматах та ПОС‐
терміналах банків України на чек та/або екран
Зміна ПІН‐коду через меню банкомату
Надання щомісячної виписки по Рахунку (при
зверненні в АТ «КІБ»)
Видача довідок, пов’язаних з РКО та/або станом
рахунку:
‐ за кожну довідку українською мовою
‐ за кожну довідку англійською мовою
Щомісячна плата за надання виписок по рахунку
за допомогою послуги SMS ‐ Banking (SMS
надсилаються за операціями на суму від 50,00
грн.)
Терміновий випуск картки (додатково до тарифу
за оформлення / переоформлення картки)
Користування сервісами в аеропортах України за
карткою)(4)
КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ (овердрафт) на картковий рахунок (5)
Максимально можливий розмір Кредитного
ліміту (овердрафту) (без запезпечення, на поточні
потреби)
Мінімальний ліміт Кредитного ліміту (овердрафту)
Пільговий період користування кредитними
коштами по операціям, які здійснені в
торгівельній мережі/мережі інтернет, за умови
повного повернення Клієнтом суми загальної
заборгованості до дати закінчення пільгового
періоду
Процент за користування кредитом під час
пільгового періоду кредитування, % річних
Відсоткова ставка за користування овердрафтом (в
місяць, фіксована)
Розмір обов’язкового мінімального платежу за
Договором (обчислюється щомісячно в
Розрахунковий день у разі виникнення
заборгованості)
Дата внесення обов’язкового мінімального
платежу
Штраф за кожний пропуск обов’язкового
мінімального платежу
Реальна процентна ставка по кредиту
(орієнтовно, в процентному виразі, із
розрахунку, що кошти будуть використовуватись
в повному обсязі максимального кредитного
ліміту протягом всього строку дії договору
шляхом зняття готівки та не застосуванням
пільгового періоду)
Абсолютне подорожчання кредиту (орієнтовно, в
грошовому виразі, із розрахунку, що кошти
будуть використовуватись в повному обсязі
максимального кредитного ліміту протягом
всього строку дії договору шляхом зняття
готівки та не застосуванням пільгового періоду)
Термін, на який встановлюється Кредитний ліміт
(овердрафт)
ОПЕРАЦІЇ З КАРТКОЮ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

7.1.
7.2.
8

Запит, уточнення проведених операцій, що заперечуються держателем картки, в
Міжнародній Платіжній Системі (далі ‐ МПС), у разі, якщо претензія клієнта була
підтверджена
Запит, уточнення проведених операцій, що заперечуються держателем картки, в МПС, у
разі, якщо претензія клієнта була спростована
ЛІМІТИ НА ОПЕРАЦІЇ ПО КАРТКАХ (за добу, екв. UAH)

Інформацію про ліміти по Вашим карткам Ви можете дізнатись на сайті АТ «КІБ» www.cib.com.ua або за телефоном гарячої лінії 0-800-501-200

(1)

(2)

Плата за обслуговування неактивного рахунку (при відсутності руху коштів по всії 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.
У випадку проведення розрахунків за товари/послуги та/або отримання готівки у валюті, що відрізняється від валюти карткового рахунку,
курс, за яким здійснюється списання, дорівнює комерційному курсу Банку, що встановлений для розрахунків

(3)

При здійсненні переказу коштів додатково може стягуватись комісія іншими фінансовими компаніями/банками.

(4)

За умови оформлення картки типу «Platinum» та здійснення з використанням картки транзакцій в торгово-сервійсних мережах та мережі
Інтернет за останні 30+5 днів перед вильотом на суму понад 6000 гривень (детальніше про умови на сайті Mastercard:
https://www.mastercard.ua/). Оплата стягується з поточного рахунку в гривневому еквіваленті по комерційному курсу Банку, встановленному
для операцій з платіжними картками на дату списання, в місяці, наступним за місяцем, в якому було використано послуги.

(5)

Шляхом підписання Тарифів Клієнт підтверджує факт надання йому повної інформації про орієнтовну сукупну вартість Кредитного
ліміту (овердрафту) та вартість послуг з оформлення договору (перелік усіх витрат, пов'язаних з одержанням Кредитного ліміту
(овердрафту), його обслуговуванням та поверненням); варіанти повернення Кредитного ліміту (овердрафту), включаючи кількість
платежів, їх частоту та обсяги; можливість дострокового повернення Кредитного ліміту (овердрафту), його умови та відомості про
контактних осіб, які можуть надати докладнішу інформацію; переваги та недоліки запропонованих схем кредитування.
Строк, на який кредит може бути одержаний ‐ 365 днів (включно) з можливістю пролонгації (подовження строку дії Ліміту овердрафту).
Переваги
та
недоліки
запропонованої
схеми
кредитування:
‐
можливе
дострокове
погашення
овердрафту
без
додаткових
комісій;
‐
можливе
дострокове
розірвання
договору
овердрафту;
‐
за
невикористану
частину
овердрафту
проценти
та
комісії
не
нараховуються
та
не
сплачуються;
‐ при користуванні послугами інших банків можливі комісії, про вартість яких АТ "КІБ" не може попередити завчасно;
‐ можливість зміни ліміту овердрафту за бажанням за умови підтвердження збільшення доходів.

Дата ______
Банк
Підпис Клієнта, вчинений ним власноручно, засвідчую
_____________________/_____
(службові відмітки Банку: підпис працівника Банку )
М.П.

Дата ______
Клієнт
/ ______

/

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
Україна, 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, телефон: 0 800 501 200, сайт: www.cib.com.ua, e-mail: cib@cib.com.ua
(ліцензія НБУ: 186 від 11.11.2011р.)
відділення у Київ, адреса вул. Бульварно-Кудрявська 6, тел. ____________

Паспорт споживчого кредиту
Інформація про кредитування за продуктом «Кредитна картка»:
Тип кредиту
Валюта рахунку
Розмір процентів, що нараховуються за кредитом, за місяць,
фіксована:
Пільговий період користування кредитними коштам по операціям, які
здійсненні в торгівельній мережі, за умови повного повернення
клієнтом суми загальної заборгованості до дати закінчення пільгового
періоду:
Процент за користування кредитом під час пільгового періоду
кредитування, % річних:
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:
Щомісячна плата за розрахункове обслуговування неактивного Рахунку
(Рахунку по якому протягом 6 місяців відсутні операції зняття готівки або
операції купівлі в торгівельній мережі)
Погашення заборгованості.
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:
Форма повернення кредиту:
Дострокове погашення:

Дострокове погашення за ініціативою Банку:

Обов’язкові документи:
- Паспорт громадянина України (в
т.ч. у вигляді ID-картки);
- Довідка
про
присвоєння
реєстраційного номера облікової
картки
платника
податків
(ідентифікаційного номера платника
податків);

- документи, що підтверджують
фінансовий стан клієнта – у разі

Кредитний ліміт (овердрафт) на картковий рахунок
Гривня
48,0

до 55 днів

0,000001

0%

60%
Від 1 000 (одна тисяча) грн. до 150 000 (сто п’ятдесят тисяч)
грн.
шляхом встановлення кредитного ліміту за рахунком
200,00 гривень
9% від суми використаного кредиту, а також комісійні
винагороди та плати, нарахування за договором згідно
Тарифів Банку, але не менше 50 грн. та не більше існуючої
суми заборгованості за договором
до 25 числа кожного місяця включно
365 (календарних) днів з можливістю пролонгації
власні потреби Позичальника
без забезпечення
шляхом внесення/перерахування коштів на рахунок
Позичальника, за яким встановлений кредитний ліміт (ліміт
овердрафту)
можливе без додаткових комісій та плат
Банк має право в будь-якому разі вимагати, в тому числі у
судовому порядку, дострокового виконання Клієнтом всіх своїх
зобов’язань щодо повернення заборгованості за Кредитом у
випадку вчинення Клієнтом істотного порушення умов
Договору, яким, крім іншого, є прострочення Клієнтом більше
ніж на один календарний місяць строку оплати ОМП, а також у
випадках вчинення Клієнтом інших істотних порушень умов
Договору, зокрема, але не виключно, у випадках:

- надання Клієнтом недійсних документів та/або інформації
про себе з метою отримання Кредиту;
- Обрання щодо Клієнта запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою або набуття законної сили вироку
суду про позбавлення Клієнта волі, обмеження волі чи
арешт.
Додаткові супутні послуги: Відсутні, укладання додаткових договорів не потрібне
Вимоги до Позичальника:
Можливості/переваги
Недоліки продукту:
продукту:
- Вік – від 21 до 65 років,
- Значне навантаження на
- Безготівкова оплата
споживача
при
необхідності
- Фізична
особа
–
повернення основного боргу в
резидент,
громадянин покупок у магазинах,
останній день строку кредитування
України,
- Зняття готівки у
- Утримання
Банком
- Працевлаштування
на банкоматах,
відповідних плат за користування
- Перегляд залишку в
останньому місці роботи
кредитом
та
обслуговування
не менше 6 місяців.
банкоматах банків,
рахунку
- Нарахування відсотків на
залишок власних коштів.

отримання кредиту у сумі від 10
000 грн.;
- документи, що підтверджують
наявність у власності Клієнта
майна, крім майна переданого в
заставу – у разі отримання кредиту
у сумі від 50 000 грн.
Орієнтовний розрахунок погашення заборгованості
в тому числі:
Орієнтовний

Термін,
протягом
Реальна
розмір
розмір процентів
якого
відсоткова
Комісії,
переплати
за користування
заборгованість
ставка, % річних
грн.
всього, грн.
кредитом, грн.
буде погашена
5 000
617,71
1 578,59
108,90
1 469,69
365 днів
58,03
10 000
1 225,52
3 048,27
108,90
2 939,37
365 днів
55,70
50 000
6 087,08
14 805,76
108,90
14 696,86
365 днів
53,86
Роз’яснення до таблиці, приклад: ви здійснили зняття готівки в банкоматі АТ «КІБ» 1 числа місяця на суму 5 000,00 грн., якщо ви
будете погашати вашу заборгованість (по відсоткам та основному боргу) щомісячно, в один і той же день, то ви погасите заборгованість за
365 днів. При цьому орієнтовний розмір переплати за весь період погашення заборгованості складатиме 1 578,59 грн.
Сума
використаного
кредитного
ліміту, грн.

Максимальний
розмір щомісячного
платежу, 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). Також не береться до уваги користування кредитними коштами у пільговий період. 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 споживача є репрезентативними та
базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься
дійсним протягом погодженого строку, а Банк і споживач 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 про споживчий кредит.
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 споживача.
Споживач 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 споживачем.
Споживач 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 про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної у цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати
від проведеної Банком оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан

Дата надання інформації:

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до моменту
внесення змін до Стандарту продукту
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.
Підтверджую 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.
______

Дата, ПІБ, Підпис Клієнта власноруч

Заява про відкриття Поточного рахунку та видачу платіжної картки № ______

1. Найменування банку: Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»
Латинська транскрипція
2. Прізвище

______

Прізвище

Ім'я

______

Ім'я

По батькові

______
______
(як вказано в закордонному паспорті у разі
наявності)

______

______
4.Прошу відкрити поточний рахунок у
валюті: ______ на моє ім'я
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, на ім’я якої відкривається рахунок)
3.РНОКПП

5. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та
незалежної професійної діяльності.
Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.
У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.
6. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою:
Індекс
Місто

______
Область/Район

______

Адреса

______

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.
Отримання щомісячних виписок за поточним рахунком:

7. Додаткова інформація
_______________________________________________
особисто, при зверненні до Банку

Прошу оформити платіжну картку до рахунку / карткового продукту:
______

До карткового продукту:
Слово – пароль для ідентифікації Вашої особи при телефонних
зверненнях до банку (наприклад, дівоче прізвище матері)

______
Контактна інформація
МОБ. ТЕЛ.

______

E-MAIL

______

Підключення до послуги СМС – інформування

ДОМ. ТЕЛ.

Я надаю Банку згоду на передачу по незахищених каналах зв’язку інформації стосовно залишку і руху коштів за моїм поточним (картковим)
рахунком. Ризик можливих негативних наслідків приймаю на себе.
8. ______
9. ________________
Дата
підпис
10. Відмітки Банку:
11. Відкрити поточний рахунок у ______ (вид валюти)
Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив:
Дозволяю
(посада і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів банку має право надавати
банківську послугу з відкриття рахунків клієнтам)

12. Керівник __________________ (підпис)
(уповноважена керівником особа)
14. Номер
рахунку

13. Дата відкриття

/

/

16. Головний бухгалтер _________________ (підпис)
(інша відповідальна особа, яка контролює
правильність присвоєння номера рахунку)

Платіжну картку та ПІН-конверт отримав _________ (підпис, прізвище та ініціали клієнта) _____________ (дата отримання)
Пояснення до заповнення заяви про відкриття поточного рахунку (далі - заява)
1. За потреби Банк може виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами (українською та іноземною).
2. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті
проставлено
слово "відмова", зазначають серію (за наявності) та номер паспорта в пункті 3 заяви.
3. Пункт 7 заяви підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та

кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

