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PCREDIT:TREATYIDKod  

ГЕНЕРАЛЬНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № pCredit:MyNumDogNew 

м. Львів Дата договору 

 

Акціонерне товариство «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, з місцезнаходженням у м. Львів, вул. Валова, 

11, в особі уповноваженого представника, у подальшому іменується «Банк/Кредитодавець/Страховий агент»та  

pCredit:Name ідентифікаційний код pCredit:StateCode, pCredit:PassportType серія SERIAL № NUMBER 

виданий INFO, що проживає POSTALCODE, STATE обл., DISTRICT р-н., CITY, STREET., буд. HOUSE кв. 

APARTMENT, народився pCredit:Birthday у pCredit:MBirthdayPlace в подальшому іменується 

«Позичальник/Клієнт», які разом в подальшому іменуються Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей 

Договір про наступне: 

1. Предмет Договору 

1.1. Банк зобов’язується (дата договору) відкрити Позичальнику відновлювальну кредитну лінію, в межах якої 

надавати йому кредити (Транші) на споживчі потреби у розмірі та на умовах, визначених цим Договором, а 

Позичальник зобов’язується повернути фактично отримані кредитні кошти, сплатити проценти за користування 

ними та інші платежі в порядку, розмірі та в строки (терміни), що передбачені цим Договором та діючими 

Тарифами Банку, що розміщені на сайті Банку (https://ideabank.ua/uk/tariffs). Максимальний ліміт 

заборгованості за кредитною лінією (максимальна сума заборгованості Позичальника за тілом наданих 

Банком кредитів (Траншів)) становить 300 000 грн. (Триста  тисяч грн. 00 коп.), (надалі – Максимальний ліміт), 

включаючи витрати на страхові платежі. Рішення щодо надання кредитних коштів Банком приймається за 

кожним Траншем окремо та зобов’язання Банку щодо надання Траншів в рамках цього договору є відкличними. 

1.2. Строк дії Договору та кредитної лінії становить 120 місяців з дати відкриття відновлювальної кредитної 

лінії. Строк дії окремого Траншу, який згідно умов Договору надається Клієнту в рамках кредитної лінії, 

становить 60 місяців, але не довше строку дії кредитної лінії.  

1.3. Транші за цим Договором надаються в спосіб та відповідно до умов цього Договору. У строк до 15-ти 

календарних днів з дня надання Траншу Банк передає особисто Позичальнику або надсилає поштою 

рекомендованим листом, або відправляє на особистий e-mail, а Позичальник надає згоду на отримання у такий 

спосіб, Графік щомісячних платежів за Траншем (далі - «Графік щомісячних платежів»). Після отримання згоди 

Позичальника на отримання Траншу Банк не пізніше наступного банківського дня здійснює переказ Траншу з 

позичкового рахунку на банківський поточний рахунок Позичальника, надалі по тексту – «БПР» за винятком 

коштів в сумі страхового платежу, які Банк за розпорядженням Позичальника переказує на рахунок страховика 

в порядку п.1.5. Договору.  

За користування Траншем Позичальник сплачує фіксовану річну  процентну ставку в розмірі 57%, яка діє 

також на період прострочення платежу та нараховується на прострочену суму кредиту. Інформація щодо 

орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту наведена в п. 2.6.  

1.5. В день надання чергового Траншу Позичальник укладає договір страхування життя строком на 5 (п’ять) 

років.   Договір страхування укладається у формі «Договору приєднання» згідно ст.   634 Цивільного кодексу 

України. Договір страхування складається з цього Договору, який вважається заявою на приєднання до договору 

страхування, Основного договору, який містить всі істотні умови, передбачені Законом України «Про 

страхування», що розміщений на офіційному сайті Страховика, вказаного в СМС повідомленні згідно умов 

Генерального кредитного договору, та Правил Страхування. Підписанням цього Договору Позичальник надає 

свою згоду на укладання від імені та за рахунок Позичальника як страхувальника та застрахованої особи 

договору страхування життя, та доручає і дає розпорядження Банку переказувати страховику в безготівковій 

формі кредитні кошти в частині суми страхового платежу за перший рік дії ДСЖ, належного страховику, через 

транзитний рахунок Банку. Наступні роки страхування Позичальник (Страхувальник) оплачує страхові платежі 

самостійно згідно реквізитів зазначених в Основному договорі. Позичальник погоджується з 

умовами  страхування своїх, як застрахованої особи, майнових інтересів згідно договору страхування. Розмір 

щорічного страхового платежу за договором страхування складатиме 15% від суми Траншу (за мінусом суми 

страхового платежу). Розмір страхової суми у випадку дожиття чи смерті Позичальника, яка настала протягом 

дії Договору страхування складатиме 100 грн. Розмір страхової суми у випадку смерті Позичальника внаслідок 

нещасного випадку дорівнює розміру заборгованості Позичальника за Траншем, визначеної на день настання 

страхового випадку, але у будь-якому випадку не більше суми Траншу (за мінусом суми страхового платежу). 

Підписанням цього Договору Позичальник (Страхувальник) підтверджує, що самостійно обирає умови 

страхування однієї з трьох запропонованих страхових компаній, які запропонував оператор Банку, що 

погоджується з умовами страхування своїх, як застрахованої особи, майнових інтересів згідно з договором 

страхування та отримав всю інформацію щодо Страховика та Банку в обсязі та в порядку, що передбачені 
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частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг». 
1.6.  Сплата заборгованості за Траншами здійснюватимуться ануїтетними платежами на транзитний рахунок, 

відкритий в Банку, МФО 336310, та вказаний в Графіку щомісячних платежів, що надсилається Позичальнику, 

а також в СМС-повідомленні згідно п.1.7. 

1.7. Позичальник отримує  пропозицію щодо надання Траншу  від імені Банку від  уповноваженого працівника 

Контакт-центру під час телефонної розмови після обов’язкової ідентифікації Позичальника згідно з 

встановленимо Банком порядком. 

Оператор Контакт-центру:   

1.7.1  Повідомляє Позичальника про Позитивне рішення щодо можливості надання Траншу в рамках 

цього Договору за умови/без умови сплати за  рахунок коштів Траншу наявної заборгованості; 

1.7.2    Додатково детально роз’яснює Позичальнику умови пропозиції: суму, тарифи, строки, розмір місячного 

платежу та інші істотні умови за вимогою Позичальника, що вказані в цьому Договорі. Повідомляє 

Позичальника, про можливість самостійно ознайомитись з умовами запропонованого Траншу у відділенні або 

на сайті Банку з ціновими та іншими умовами отримання та обслуговування; Повідомляє, що надіславши код, 

отриманий в СМС від банку, на номер 3553 Позичальник погоджується із вказаними умовами і зобов’язується 

їх виконувати; 

1.7.3       Уточнює чи Позичальник має діючу платіжну картку АТ «Ідея Банк», яка була виготовлена АТ «Ідея 

Банк» та просить  назвати останні 4 цифри картки. У разі згоди Позичальника на отримання Траншу, повідомляє 

Позичальника, що протягом п’яти хвилин йому буде надіслано смс-повідомлення на Фінансовий номер 

(вказаний в розділі 3 цього Договору) для підтвердження його волевиявлення щодо отримання кредиту та 

з’ясовує у який спосіб Позичальник бажає отримати інформацію щодо кредитування – шляхом переходу до 

інтернет-джерела, чи шляхом скерування йому смс-повідомлення; 

1.7.4        У випадку отримання Банком згоди Позичальника на отримання Траншу у порядку, передбаченому 

п.п. 2 п.1.8. цього Договору, уповноважений працівник Банку створює в програмному комплексі відповідну 

технічну угоду на отримання Траншу. Одночасно з даною операцією Позичальнику на Фінансовий номер 

автоматично надсилається одне з наступних смс-повідомлень: 

1.7.4.1     У випадку, коли кошти надаються без сплати наявної кредитної заборгованості в Банку, текст смс 

матиме наступний зміст:  

«Вам погоджено Транш (номер) в рамках ГКД (номер) на суму __грн. з оплатою ____грн. щомісячно до __ 

числа на рахунок 2909____ . СК «___». Згодою отримати кредит на карту «4 останні цифри БПК» є відправлення 

коду ХХХХ на номер 3553»; 

1.7.4.2    У випадку, коли кошти надаються, у тому числі на  сплату наявної кредитної заборгованості в Банку, 

текст смс матиме наступний зміст: 

«Вам погоджено Транш (номер) в рамках ГКД (номер) на суму __грн. з оплатою ___грн. щомісячно до__ числа 

на рахунок 2909____ .  СК «___». Згодою  отримати кредит частину Траншу на карту «4 останні цифри БПК» 

_____ грн. і частину Траншу на сплату всіх готівкових кредитів в Банку на суму __грн.  є відправлення коду 

ХХХХ на номер 3553»; 

При бажанні Позичальник може підтвердити своє волевиявлення отримати кредит через систему інтернет-

банкінг перейти на ресурс «www.credugoda.ideabank.ua», на який клієнт повинен увійти під своїм логіном та 

паролем до інтернет-банкінгу, ознайомитись з умовами отримання Траншу та натиснути кнопку «Підтверджую» 

для підтвердження волевиявлення клієнта отримати кредитні кошти за Траншем.  

1.8. Позичальник заявляє про виконання Банком в повному обсязі  вимог щодо ознайомлення Позичальника, 

встановлених Законом України «Про споживче кредитування», підтверджує, що на його вимогу Банком було 

надано пояснення  в належному та зрозумілому вигляді з метою забезпечення можливості оцінити, чи 

адаптовано договір до його потреб та фінансового стану, підтверджує своє волевиявлення щодо отримання 

траншу та надає згоду на його отримання одиним із наступних способів: 

1) шляхом переходу з будь-якого Фінансового номеру за вказаним у смс-повідомленні URL-посиланням, після 

чого ознайомлюється з умовами отримання Траншу та підтверджує свою згоду на його отримання натиснувши 

кнопку «Підтверджую»; 

2) шляхом скерування з Фінансового номера телефону, вказаного в Розділі 3 даного Договору, коду, отриманого 

за допомогою СМС-повідомлення згідно п.п. 1.7.4.1, п.1.7.4.2, на номер 3553.  

Пропозиція щодо отримання Траншу діє протягом 100 хвилин після розмови з оператором. 

1.9. Здійснення Позичальником операцій у порядку п. 1.8. цього Договору вважаються його згодою на 

отримання Траншу в рамках та на умовах цього Договору та прирівнюється до простого електронного підпису, 

а кошти автоматично перераховуються на картковий рахунок Позичальника. 

1.10. Позичальник визнає, що така ідентифікація Позичальника є належною та  достатньою. Також 

Позичальник стверджує, що виявленням його згоди на отримання Траншу є також, але не виключно, наступні 



 

Банк Позичальник 

___________________ ___________________ 

 

факти: неповернення коштів на рахунок згідно п.1.6 та неподання заяви на відмову від отримання Траншу із 

зазначенням дати та суми Траншу згідно п. 1.16; використання Позичальником отриманих кредитних коштів. 

1.11. Датою видачі Траншу вважається дата зарахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника, 

відкритий в Банку. Позичальник повертає Транш разом з процентами щомісячними внесками включно до 

дня/числа кожного місяця визначеного як дата  сплати згідно з актуальним Графіком щомісячних платежів за 

Траншем. Платежі по кожному Траншу здійснюватимуться на відповідний транзитний рахунок, відкритий 

Позичальнику в Банку, МФО 336310 згідно п. 1.6. цього Договору. Оплата  проводиться у такій черговості: 1) - 

оплата прострочених процентів за Договором кредиту; 2) -оплата простроченої заборгованості за основним 

боргом по кредиту; 3) - оплата строкових процентів за Договором кредиту, строк сплати яких не минув; 4) - 

оплата строкової заборгованості за основним боргом по кредиту; 5) - сплати неустойки (штрафу, пені), 

передбачених цим Договором за невиконання грошових та інших зобов’язань згідно Договору кредиту та даного 

Договору; 6) для оплати іншої заборгованості (в т.ч. дострокова сплата заборгованості за кредитом). 

1.12. Сторони домовились, що у випадку порушення Позичальником термінів (строків) сплати платежів за 

Договором (виникнення простроченої заборгованості) Банк має право змінити черговість сплати заборгованості, 

передбачену п.1.11. Договору, та встановили, що платежі для оплати заборгованості за Договором можуть, за 

рішенням Банку, здійснюватись у наступній черговості: 1) - оплати простроченої заборгованості по кредиту; 2) 

- оплати прострочених процентів за Договором кредиту; 3) - оплата строкових процентів, строк сплати яких не 

минув; 4) - оплата строкової заборгованості за кредитом; 5) - сплати штрафних санкцій (пені); 6) - сплати іншої 

заборгованості (в т.ч. дострокова сплата заборгованості за кредитом). 

У випадку, якщо Позичальник усуне порушення умов Договору в частині порушення термінів (строків) 

сплати, Банк має право відновити черговість сплати заборгованості за кредитом, передбачену п. 1.11. 

Договору. Право змінювати черговість сплати заборгованості за кредитом згідно з п. 1.11. та 1.12. Договору 

може використовуватись неодноразово протягом строку дії Договору на власний розсуд Банку без 

додаткового повідомлення та погодження з Позичальником. 

Черговість оплати згідно з п.1.12., за рішенням Банку, може застосовуватися також у випадку 

реструктуризації боргу за кредитом. 

1.13. Сплата простроченої заборгованості за Договором кредиту (крім штрафних санкцій) здійснюється 

шляхом списання Банком з транзитного рахунку суми простроченої заборгованості в день надходження 

грошових коштів на транзитний рахунок. Сплата штрафних санкцій та іншої заборгованості (в т.ч. дострокова 

сплата заборгованості за кредитом) здійснюється в найближчу дату платежу, визначену Графіком. За умови 

отримання відповідної письмової заяви від Позичальника про часткову дострокову сплату кредиту Банк 

здійснює відповідне коригування кредитних зобов'язань у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надає 

новий Графік згідно діючих Тарифів Банку. 

1.14. Позичальник доручає Банку здійснювати договірне списання Банком з будь-яких рахунків Позичальника 

в АТ «Ідея Банк» грошових коштів у розмірі наявної простроченої заборгованості за кредитом (Траншами), 

нарахованими процентами, платою за обслуговування кредитної заборгованості, неустойкою, штрафом, 

пенею, а також процентами за неправомірне користування грошовими коштами відповідно до ст. 625, ст. 563 

Цивільного кодексу України. Правила договірного списання погоджені Позичальником та визначені в 

ДКБОФО.   

Нарахування процентів здійснюється 2 рази на місяць, з дати видачі Траншу, за методом «факт/факт». Базою 

для нарахування процентів є неповернена сума кредиту по кожному Траншу. Нарахування процентів 

припиняється після повного повернення Траншу, а також у інших випадках, передбачених цим Договором, 

ДКБОФО або законом. 
1.15. В разі наявності прострочених платежів по одному з діючих Траншів Банк має право вимагати 

дострокового повернення як окремого Траншу, так і всіх діючих Траншів одночасно. Банк має право вимагати 

дострокового повернення прострочених платежів, сплати процентів, відшкодування збитків та інших платежів, 

передбачених умовами цього Договору, а Позичальник, у свою чергу, зобов’язаний на вимогу Банку достроково 

виконати зазначені грошові зобов’язання. В тому числі, але не виключно, Банк має право вимагати дострокового 

повернення Траншу та всіх платежів за ним, або без надання пояснень відмовити у наданні Траншу за наступних 

умов: 

- якщо Позичальник порушив термін сплат щомісячного платежу по Траншу більш, ніж на 1 (один) календарний 

місяць; 

- встановлення недостовірності інформації чи документів, наданих Позичальником Банку відповідно до цього 

Договору, та/або приховування Позичальником важливої інформації про свій фінансовий або правовий стан, 

яка могла значним чином вплинути на прийняття Банком рішення про кредитування; 

- надання Позичальником поруки/застави за грошовими зобов’язаннями третіх осіб без згоди Банку; 

- за наявності такого, що набуло законної сили, рішення суду або іншого уповноваженого органу, виконання 

якого істотно ускладнює або унеможливлює розпорядження Позичальником належним йому майном; 
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- невиконання або неналежного виконання Позичальником будь-якої іншої умови цього Договору. 

Якщо Кредитодавець відповідно до умов Договору вимагає здійснення платежів за Траншем (Траншами), строк 

сплати яких не настав, або повернення кредиту за Траншем (Траншами), такі платежі або повернення кредиту 

здійснюються Клієнтом протягом 30 календарних днів, з дня одержання від Кредитодавця повідомлення про 

таку вимогу надіслану листом через установу зв’язку. 

1.16. Позичальник має право відмовитися від Генерального кредитного договору або окремого Траншу 

протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати його укладення, шляхом особистого повідомлення Банку 

у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, 

визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг»), з одночасним 

поверненням протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від 

Договору грошових коштів, одержаних за ГКД, та сплати процентів за період з дня одержання коштів до дня їх 

повернення за ставкою, встановленою Договором, на рахунок, згідно п. 1.6. цього Договору. Відмова від 

Договору є підставою для припинення договорів щодо супровідних послуг, що були визначені як обов’язкові 

для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути  

споживачу кошти, сплачені ним за такі супровідні послуги, шляхом перерахування їх на Рахунок сплати 

кредиту, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від 

Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Клієнта від Договору  в порядку, 

визначеному законодавством. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене 

нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Клієнт має 

право у будь-який момент відмовитись від Договору (припинити його дію) шляхом подання заяви до Банку, за 

умови дострокової сплати усієї  заборгованості за Договором; Клієнт має право в будь-який час повністю або 

частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Клієнт у 

разі повного дострокового повернення кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом та 

вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та сплатою кредиту, за період фактичного користування 

Траншем. 

1.17. Факт використання Позичальником кредитних коштів зі свого поточного рахунку прирівнюється до 

волевиявлення щодо отримання Траншу у рамках цього Генерального Кредитного Договору та прийнятті на 

себе всіх зобов’язань, які випливають з його умов. Позичальник зобов’язується самостійно відслідковувати 

надходження Графіка щомісячних платежів поштою. Не отримання Графіку щомісячних платежів Позичальник 

не звільняється від виконання зобов’язань за цим Договором. В разі не отримання Графіку щомісячних платежів 

поштовим зв’язком Позичальник зобов’язаний звернутись в Банк у будь-який спосіб з проханням повторно 

надіслати йому Графік щомісячних платежів або отримати його в будь-якому відділенні. 

1.18. Протягом 3 робочих днів Позичальник зобов’язаний повідомляти Банк про зміну Фінансового номеру 

телефону, вказаного в розділі 3 цього Договору, місця проживання, місця роботи, прізвища та імені, а також про 

інші обставини, що можуть вплинути на виконання зобов‘язань зі сплати кредитних зобов’язань за цим 

Договором з наданням відповідних підтверджуючих документів.  

1.19. Не рідше, ніж раз на 11 місяців з дати останнього документу про доходи поданого до банку (у випадку 

його відсутності - з моменту надання Траншу), або на першу письмову вимогу банку - протягом 10 робочих днів 

з моменту отримання такої вимоги, здійснювати підтвердження свого фінансового стану, надавши Банку 

відповідні оригінали та/або копії документів про доходи. Позичальник несе відповідальність за ненадання або 

невідповідність вищевказаної інформації.  

1.20. За невиконання чи неналежне виконання Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором Банк має 

право нараховувати пеню за кожен день прострочення на прострочену суму (Траншу, процентів за користування 

траншем) в розмірі: 0,15% за кожен день прострочення - у випадку прострочення оплати на строк від 1 до 60 

календарних днів та 0,65% за кожен день прострочення - у випадку прострочення оплати у період, починаючи 

з 61 календарного дня по день повної сплати заборгованості за цим Договором але не більше подвійної облікової 

ставки НБУ, що діяла в період прострочення та не більше 15% від суми простроченого платежу. Сукупна сума 

неустойки (пені), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником на підставі Договору, не може 

перевищувати половини суми кредиту, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за 

домовленістю сторін. 

1.21.У разі невиконання або неналежного виконання Банком обов’язків за цим Договором, Банк несе 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. У випадку порушення строку виконання грошового 

зобов‘язання Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від 

суми невиконаного грошового зобов‘язання за кожний день прострочки. При цьому нарахування пені не 

здійснюється при настанні обставин, зазначених у п.2.14. цього Договору. 

1.22. У випадку порушення Банком терміну надання чергового Траншу на ПБР клієнта, більш ніж на 7 

банківських днів, Банк на вимогу Позичальника повинен відшкодувати йому обґрунтовані завдані збитки 

відповідно до чинної редакції ДКБОФО, який розміщений на сайті Банку www.ideabank.ua 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
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1.23. Позичальник, який прострочує виконання грошового зобов‘язання після закінчення строку дії Договору  

зобов‘язаний оплатити суму заборгованості, а також [RealRate."REALRATE"]процентів річних від простроченої 

суми кредиту за неправомірне користування грошовими коштами відповідно до ст. 625, ст. 563 Цивільного 

кодексу України. 

1.24. У разі неподання Позичальником до Банку документів відповідно до п.1.19. Договору, Банк має право 

стягнути з Позичальника штраф у розмірі 500,00 грн. по кожному Траншу за кожен випадок такого неподання. 

1.25. Банк має право на власний розсуд відступати свої права вимоги (права кредитора) або переводити свої 

зобов’язання  за  Договором третім особам без  згоди Позичальника, повідомляючи Позичальника протягом 10 

(десяти) робочих днів з дати такого відступлення. 

1.26. Банк має право залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості у випадку 

невиконання Клієнтом зобов’язань за Договором. Банк, колекторська компанія, залучена Банком, Новий 

кредитор, не мають права повідомляти інформацію про укладення Клієнтом Договору, його умови, стан 

виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього Договору за 

виключенням випадків передбачених Законом України «Про споживче кредитування».  
1.27. Банк зобов’язаний фіксувати кожну безпосередню взаємодію з питань врегулювання простроченої 

заборгованості (у разі її виникнення) з Позичальником, його близькими особами, представником, спадкоємцем, 

поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена Договором, та які 

надали згоду на таку взаємодію за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу з 

попередженням зазначених осіб про таке фіксування. У разі залучення нового кредитора або колекторської 

компанії такий обов’язок покладається на них. 

2. Заключні умови 

2.1. Позичальник заявляє та гарантує, що уся інформація, відомості та документи (у тому числі, ті, що 

містяться в даному Договорі та кредитній справі Позичальника у Банку), які повідомлені та надані ним Банку з 

метою одержання кредитних коштів, є достовірними; кредитні кошти одержуються ним на поточні потреби та 

не пов’язаний із підприємницькою діяльністю; Банк перед укладенням цього Договору повідомив йому в 

належній формі в повному обсязі інформацію, передбачену законодавством України, зазначена інформація йому 

відома та зрозуміла, він ознайомився з тарифами Банку, що розміщені на сайті Банку 

(https://ideabank.ua/uk/tariffs) і згоден з ними; акцептує Публічну пропозицію про приєднання до договору 

комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (далі -ДКБФО), Публічну оферту на укладення 

договору про використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки Банку, які  зберігаються на 

офіційному сайті Банку https://ideabank.ua/uk/about/public-contracts;  умови даного Договору він вважає 

справедливими і такими, що відповідають його інтересам, а також надає свою згоду на збір, зберігання, 

використання та поширення через бюро кредитних історій, кредитний реєстр Національного банку України 

інформації про нього, а також третім особам, у випадку невиконання Позичальником взятих на себе зобов’язань. 

Позичальник підтверджує, що повідомлений Банком про те, що інформація для формування його кредитної 

історії буде передана: Товариству з обмеженою відповідальністю «Перше всеукраїнське бюро кредитних 

історій», з місцезнаходженням: 02002 м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11 та Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» з місцезнаходженням: 01001, Україна, м. Київ, вул. 

Грушевського, 1-д. 

2.2. Позичальник заявляє, що немає жодного рішення, не була вчинена жодна дія з боку державних, судових 

або інших органів, яка може негативно вплинути на Позичальника, у тому числі, на його діяльність або 

фінансові можливості. 

2.3. Позичальник надає наступні дані контактних осіб в т.ч. з метою інформування про необхідність виконання 

позичальником зобов’язань за договором про споживчий кредит, а саме [ІМ’Я] [номер телефону] та підтверджує 

про повідомлення його про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 182 «Кримінального кодексу 

України», за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх 

осіб. 

2.4. Позичальник підтверджує право Банку передавати інформацію про прострочену заборгованість близьким 

особам Клієнта (термін «близькі особи» використовується відповідно до значення наведеного у Законі України 

"Про запобігання корупції"). 

2.5. Позичальник не заперечує, що на виконання рішень судів (рішень інших органів),  що були ухвалені про 

стягнення  коштів на його користь, зазначені кошти зараховуються на його банківський поточний рахунок в АТ 

«Ідея Банк». 

2.6. Позичальник підтверджує, що Банк надав Позичальнику вичерпну інформацію відповідно до вимог 

Постанови НБУ №49 від 08.06.2017 р. зі змінами та доповненнями та ЗУ «Про споживче кредитування» 

стосовно: умов отримання, обслуговування та сплати кредитної заборгованості, місцезнаходження Банку, 

максимальної суми, строку та мети кредиту, типу процентної ставки та умов її нарахування, інших платежів за 

цим Договором, умови дострокового його повернення, а саме: кредит надається на споживчі потреби зі сплатою 
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57% річних від суми залишку кредиту, без застави та оцінки майна, шляхом перерахування на картку 

Позичальника з можливістю отримання готівки в касі Банку, сплати кредиту ануїтетними платежами, .  

Орієнтовна реальна річна процентна ставка, відсотків річних - 92%, орієнтовна загальна вартість 

кредиту  становить 950 419 грн. за умови використання максимального ліміту та максимального строку 

користування з початку дії цього Договору.  

2.7. Банк має право в разі настання подій, які мають вплив на вартість ресурсів Банку (зміни ставок та комісій 

на фінансовому ринку України та/або на міжнародних фінансових ринках, кредитної/тарифної політики Банку, 

прийняття органами державної влади рішень, які впливають на стан банківського ринку України, за рішенням 

уповноваженого органу Банку) змінювати Тарифи Банку та умови надання послуг за умови попереднього 

інформування Клієнта не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів до дати набуття чинності змінами шляхом 

розміщення повідомлення на сайті Банку за адресою www.ideabank.ua  та/або у відділеннях Банку. Протягом 

строку дії Договору тарифи та комісії за кредитом, а також за супровідними послугами банку чи третіх осіб, що 

надаються чи можуть надаватися під час укладення договору, можуть бути змінені.  

2.8. Позичальник приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозиції Банку 

про зміну умов Договору/Тарифів на офіційному веб-сайті Банку в мережі Інтернет чи в місцях надання послуг 

Банку чи третіх осіб. 

2.9. Позичальник підтверджує свою адресу проживання "[Main."адреса проживання"]" та погоджується, що 

взаємодія з клієнтом з приводу врегулювання заборгованості за цим Договором можлива за цією адресою в 

робочі дні з 9:00 до 19:00 год. Підтверджує використання фінансового номеру телефону для отримання SMS-

повідомлень щодо операцій за поточним рахунком, кодів підтвердження операцій. Погоджується отримувати 

повідомлення Банку щодо розміру простроченої заборгованості, неустойки та інших платежів шляхом 

використання фінансового номеру та адреси електронної пошти. Сторони підтверджують, що цей Договір 

виконується за місцем знаходження Банку: 79008, м. Львів, Галицький р-н., вул. Валова, 11.   

2.10. Всі повідомлення Сторін, у тому числі щодо змін умов Договору, вимоги Кредитодавця  за Договором 

вважатимуться зробленими належним чином, якщо вони будуть здійснені у письмовій формі та та надіслані 

листом через поштове відділення зв’язку, кур’єром, телеграфом або вручені особисто за зазначеними в цьому 

Договорі адресами Сторін, при цьому Кредитодавець та Клієнт вважаються повідомленими належним чином 

(такими що отримали повідомлення в день здачі його до установи зв’язку) навіть при неотриманні такого листа 

у разі наявності відмітки поштового відділення зв’язку про відправлення такого листа на вказану в Договорі 

адресу, чи змінену відповідно до умов цього Договору.  

2.11. Сторони домовились, що строк позовної давності за цим Договором, встановлюється Сторонами 

тривалістю у 20 (двадцять) років. 

2.12. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, що є невід'ємними 

частинами цього Договору, які набирають чинності з моменту їх підписання Сторонами/уповноваженими 

представниками Сторін та скріплення печаткою Банку. 

2.13. Клієнт, з питань виконання сторонами умов Договору може надати звернення до Банку (особисто, за 

телефоном 0800502030 (+380342558762 для дзвінків з-за кордону), за адресою info@ideabank.ua або на сайті 

Банку www.ideabank.ua), а також з питань захисту прав споживачів фінансових послуг звернутись до 

Національного банку України (за телефоном 0800505240, за адресою nbu@bank.gov.ua, за адресою вул. 

Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601). 

2.14. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим 

Договором у випадку, якщо вони доведуть, що порушення сталося внаслідок випадку, або настання і дії 

обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти. 

До таких обставин належать події, передбачені Цивільним кодексом України (форс-мажорні обставини) які 

засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-

промисловими палатами та/або факт настання яких встановлений законодавством. 

2.15. Клієнт має право на звернення до Національного банку України у разі порушення Банком, Новим 

Кредитором або колекторською компанією, що може бути залученою Банком, законодавства у сфері 

споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії з Клієнтом при врегулюванні 

простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) , а також на звернення до суду з позовом про 

відшкодування шкоди, завданої Клієнту у процесі врегулювання простроченої заборгованості. 

2.16. Спори, що виникають між кредитодавцем та споживачем протягом строку дії Договору, вирішуються із 

застосуванням законодавства України шляхом переговорів, а у разі недосягнення  згоди – в судовому порядку. 

2.17. Цей Договір складений у двох автентичних примірниках, по одному для Банку та Позичальника, кожен з 

яких має однакову юридичну силута діє ____________. 

3. Реквізити та підписи Сторін 

Банк: Позичальник: 



 

Банк Позичальник 

___________________ ___________________ 

 

Оригінал Договору отримав (-ла) у день його укладення. 

З умовами та тарифами на послуги Банку ознайомлений (-на), згодний (-на), вони мені зрозумілі та я їх приймаю.  

Умови і тарифи цього Договору мені зрозумілі, я з ними ознайомлений (-на), згодний (-на) та приймаю їх.  

ПІБ:______________________________________  

___________________       _________ 

 (підпис)              (дата) 

Акціонерне товариство «Ідея Банк»  

Місцезнаходження: 79008, м. Львів, вул. Валова, 

11 

МФО 336310, код ЄДРПОУ 19390819 

 

 

 

________________________________ 

(Куніцький Р.В.) 

Мп 

ПІБ Позичальника pCredit:Name 

Адреса проживання: pCredit:pAddress2 

Адреса реєстрації 

Фінансовий номер телефону: pCredit:Phones 

Місце основної роботи: pCredit:Work 

 

 

___________________________________ (підпис) 



 

Банк Позичальник 

___________________ ___________________ 

 

 PCREDIT:TREATYIDKod 

 

Паспорт споживчого кредиту  

Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит  

(Стандартизована форма) 

1. Інформація та контактні дані кредитодавця 

Найменування кредитодавця та його структурного або 

відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація 
АТ «Ідея Банк» 

Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного або 

відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація 

м. Львів, вул. Валова 11 

BRANCH_NAME 

Ліцензія/Свідоцтво 
Ліцензія НБУ №96 від 04.11.2011 

р 

Номер контактного телефону 0800502030 

Адреса електронної пошти info@ideabank.ua 

Адреса офіційного веб-сайту www.ideabank.ua 

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника* 

Найменування кредитного посередника Інформація відсутня 

Місцезнаходження Інформація відсутня 

 Номер контактного телефону  Інформація відсутня 

Адреса електронної пошти Інформація відсутня 

Адреса офіційного веб-сайту* Інформація відсутня 

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача 

Тип кредиту споживчий кредит 

Сума / ліміт кредиту, грн. до 300 000 грн. 

Строк кредитування 120 місяців 

Мета отримання кредиту споживчі цілі 

Спосіб та строк надання кредиту Безготівковим шляхом (зарахування  кредитних коштів 

на  поточний  рахунок споживача, операції за яким 

можуть здійснюватися з використанням електронних 

платіжних засобів) – Траншами стром на 60 місяців 

кожен Транш. 

Можливі види (форми) забезпечення 

кредиту 
Без забезпечення 

Необхідність проведення оцінки 

забезпечення кредиту 
Ні 

Мінімальний розмір власного платежу 

(фінансової участі) споживача за умови 

отримання кредиту на придбання 

товару/роботи/послуги, % 

0% 

4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної 

вартості кредиту для споживача 

Процентна ставка, відсотків 

річних 
pcredit:percent1 

Тип процентної ставки Фіксована 

Порядок зміни змінюванної 

процентної ставки 
-- 

Платежі за додаткові супровідні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання договору, грн.: 

Випуск БПК до поточного 

рахунку 
0 грн. 

Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості 
Відсутня 

Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий 

кредит 

Платежі за послуги 

кредитного посередника, що 
Відсутні 



 

Банк Позичальник 

___________________ ___________________ 

 

підлягають сплаті 

споживачем, грн.* 

Загальні витрати за 

кредитом, грн. 

0,9 грн. за користування кожною тисячею кредитних коштів в 

день 

Орієнтовна загальна 

вартість кредиту для 

споживача за весь строк 

користування кредитом (у 

т.ч. тіло кредиту, відсотки, 

комісії та інші платежі), грн. 

1 302 823  грн. за весь термін дії Генерального кредитного 

договору за умови використання максимального ліміту та 

максимальний строк користування 

Реальна річна процентна 

ставка, відсотків річних 
93% 

Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості 

кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем існуючих умовах 

кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься 

дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець 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 кредитодавця 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. 

Платежі за супровідні послуги третіх осіб, обов’язкові для укладення договору/отримання 

кредиту, грн: 

Послуги нотаріуса Ні 

Послуги оцінювача Ні 

Послуги страховика 

Так, однією із акредитованих в АТ «Ідея Банк» страховою компанією 

укладається договір добровільного страхування життя страховий платіж 

складає 15% від суми наданого Траншу згідно умов Договору 

5. Порядок повернення кредиту 

Кількість та розмір 

платежів, періодичність 

внесення 

Надається у вигляді графіку платежів до кожного отриманого 

Траншу 

6. Додаткова інформація* 

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит: 

пеня 

за кожен день прострочки на прострочену суму (тіла кредиту та 

процентів) в розмірі: 0,15% - в період прострочення оплати від 1 до 

60 календарних днів та 0,65% - в період прострочення оплати з 61 

календарного дня,  але не більше подвійної облікової ставки НБУ, 

що діяла у період прострочення. 

штрафи 

500,00 грн. по кожному Траншу за кожен випадок неподання 

споживачем до кредитодавця оригіналів та/або копій  документів 

про доходи 

процентна ставка, яка 

застосовується при 

невиконанні зобов’язання 

щодо повернення кредиту 

pcredit:percent1 

Позичальник, який прострочує виконання грошового зобов‘язання 

після закінчення строку дії Договору  зобов‘язаний оплатити суму 

заборгованості, а також [RealRate."REALRATE"]процентів річних 

від простроченої суми кредиту  

інші платежі Відсутні 

Кредитодавець має право 

залучати до врегулювання 

простроченої 

заборгованості 

колекторську компанію. 

Так 

Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо 

етичної поведінки), встановлені статтею 25 Закону України "Про споживче кредитування". 

7. Інші важливі правові аспекти 



 

Банк Позичальник 

___________________ ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій 

чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця 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". 

Так 

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної 

з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок 

повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням 

відповідного документа. 

Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті 

споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності 

споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір 

доходів тощо.  
Дата надання інформації: 

pCredit:MyORGDATE 

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: 

pCredit:MyORGDATE 

Підпис кредитодавця: _________________ 

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну 

вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування. 

Підтверджую отримання мною інформації про право кредитодавця залучати до врегулювання 

простроченої заборгованості колекторську компанію у разі невиконання мною зобов’язань за договором 

про споживчий кредит, про встановлені законодавством вимоги щодо взаємодії із споживачами при 

врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), про моє право на звернення 

до Національного банку України у разі недотримання таких вимог кредитодавцем та/або колекторською 

компанією, а також про моє право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої у 

процесі врегулювання простроченої заборгованості. 

Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості 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 повідомлення мене про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України 

відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення мною конфіденційної 

інформації про третіх осіб, персональні дані яких передані мною кредитодавцю. 

Підпис споживача: pCredit:MyORGDATE, pCredit:Name, 

____________________підпис. 



 

Банк Позичальник 

___________________ ___________________ 

 

Додаток 1 
Графік щомісячних платежів за кредитом 
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1 Інформація за кожним видом платежу має зазначатися в окремій колонці таблиці (у разі розширення переліку платежів перелік колонок має бути 
доповнений). 
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