
 

_______________                                                                  ________________ 
                                     КРЕДИТОДАВЕЦЬ                                                                                          ПОЗИЧАЛЬНИК 

Договір №   

про відкриття кредитної лінії 

 

укладений у місті Києві    року 

                          

Юридична особа за законодавством України – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 

«ПОРТАЛ» (далі – КРЕДИТОДАВЕЦЬ), в особі       , котрий 

діє на підставі         , з однієї сторони, і 

Фізична особа за законодавством України –        , 

  року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків   , 

місце проживання якого(ої) зареєстроване за адресою:         

(далі – ПОЗИЧАЛЬНИК), з іншої сторони, 

які надалі при одночасному згадуванні іменуються як Сторони, а кожна окремо як Сторона чи 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ або ПОЗИЧАЛЬНИК відповідно, уклали цей Договір №  про відкриття кредитної 

лінії (далі – Договір) на таких умовах: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. КРЕДИТОДАВЕЦЬ відкриває ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ ______________ кредитну лінію і надає йому 

грошові кошти у межах суми кредитування (ліміту кредитування), що не перевищує    гривень 

(     ) (далі – Кредитна лінія), а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується 

своєчасно повернути КРЕДИТОДАВЦЕВІ суму грошових коштів, отриманих за Кредитною лінією, і 

сплатити проценти за нею. 

1.2. Кредитна лінія відкривається і грошові кошти надаються ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ на поточні потреби. 

1.3. Проценти за Кредитною лінією встановлюються у розмірі  % (                                       відсотків) 

річних у гривні (далі – проценти). Процентна ставка за Кредитною лінією є фіксованою.  

1.4. Зобов’язання КРЕДИТОДАВЦЯ за цим Договором є відкличним. 

1.5. Також на підставі цього Договору КРЕДИТОДАВЕЦЬ надає супровідні послуги (здійснює операції), 

пов’язані з обслуговуванням Кредитної лінії, а ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує плату за них на рахунок №  

   в АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у строки та у розмірах, встановлених КРЕДИТОДАВЦЕМ та 

зазначених у чинному на день проведення операцій чи надання послуг «Переліку і тарифах на послуги 

(операції), які надаються (здійснюються) АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у сфері кредитного обслуговування» 

(далі – Тарифи). 

2. УМОВИ НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ, СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ 

2.1. Кредитна лінія відкривається і грошові кошти надаються на термін з    року до    

року включно на підставі письмових заяв ПОЗИЧАЛЬНИКА відповідно до умов цього Договору 

шляхом видачі ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ готівкою грошових коштів з каси АТ «БАНК «ПОРТАЛ» та/або 

шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з рахунку для обліку кредитної лінії в АТ 

«БАНК «ПОРТАЛ» на поточний рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА, відкритий в АТ «БАНК «ПОРТАЛ» та 

зазначений ним у відповідній заяві. 

2.2. КРЕДИТОДАВЕЦЬ відкриває ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ рахунок для обліку Кредитної лінії №   і 

рахунок для обліку процентів №   в АТ «БАНК «ПОРТАЛ», код банку (МФО) 339016. 

2.3. КРЕДИТОДАВЕЦЬ надає ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ грошові кошти у межах Кредитної лінії на умовах її 

цільового використання, строковості, повернення та платності. 

2.4. КРЕДИТОДАВЕЦЬ може відмовити ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ у наданні грошових коштів за Кредитною 

лінією у повній сумі чи в частині, скориставшись умовою, передбаченою пунктом 1.4. цього Договору, 

або якщо щодо ПОЗИЧАЛЬНИКА буде відкрито провадження у праві про банкрутство або відкрито 

ліквідаційну процедуру, або у разі невиконання чи неналежного виконання останнім умов цього 

Договору, а також якщо у КРЕДИТОДАВЦЯ є підстави вважати, що грошові кошти за Кредитною 

лінією не будуть йому своєчасно повернуті чи проценти за Кредитною лінією не будуть йому своєчасно 

сплачені. 

2.5. ПОЗИЧАЛЬНИК повертає грошові кошти, отримані за Кредитною лінією, у повному обсязі до 

закінчення терміну, передбаченого пунктом 2.1 цього Договору, шляхом внесення грошових коштів у 

валюті Кредитної лінії готівкою у касу АТ «БАНК «ПОРТАЛ» для їх зарахування на рахунок для 

обліку Кредитної лінії, або шляхом безготівкового перерахування грошових коштів у валюті Кредитної 

лінії на рахунок для обліку Кредитної лінії в АТ «БАНК «ПОРТАЛ». 

2.6. Датою повернення грошових коштів за Кредитною лінією є дата, коли на рахунку для обліку кредитної 

лінії чи на відповідному рахунку, на який перенесено суму заборгованості відповідно до законодавства 

України, буде зафіксований нульовий залишок. Датою погашення заборгованості за Кредитною лінією 

в повному обсязі є дата сплати ПОЗИЧАЛЬНИКОМ та/або іншою особою: 

- грошових коштів, одержаних за Кредитною лінією; 

- процентів за Кредитною лінією; 

- нарахованих ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ грошових санкцій за невиконання умов цього Договору (за 

наявності); 
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- інших платежів, які ПОЗИЧАЛЬНИК має сплатити за цим Договором. 

2.7. Документом, який підтверджує: 1) розмір заборгованості ПОЗИЧАЛЬНИКА перед КРЕДИТОДАВЦЕМ 

за Кредитною лінією (залишок); 2) фактичний термін надання грошових коштів в межах ліміту 

кредитування за Кредитною лінією; 3) дати повернення грошових коштів отриманих за Кредитною 

лінією (погашення заборгованості за Кредитною лінією) частинами чи у повному обсязі – є виписка 

КРЕДИТОДАВЦЯ з рахунку для обліку Кредитної лінії чи з відповідного рахунку, на який перенесено 

суму заборгованості відповідно до законодавства України. 

2.8. Проценти за Кредитною лінією нараховуються та підлягають сплаті за період з дня надання 

(перерахування) грошових коштів ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ і включно по календарний день, який передує 

дню, в якому ПОЗИЧАЛЬНИК остаточно і повністю повернув отримані за Кредитною лінією грошові 

кошти чи погасив заборгованість за нею. Після спливу терміну, передбаченого пунктом 2.1. цього 

Договору, на який відкривається Кредитна лінія і надаються грошові кошти, та невиконання 

ПОЗИЧАЛЬНИКОМ умов, передбачених пунктом 4.4.4. цього Договору, проценти за Кредитною 

лінією нараховуються у розмірі, встановленому пунктом 1.3. цього Договору. 

2.9. Протягом періоду, передбаченого пунктом 2.8. цього Договору, проценти щомісячно нараховуються на 

фактичну суму грошових коштів, наданих за Кредитною лінією, за розрахунковий період з першого по 

останній календарний день поточного календарного місяця виходячи з фактичної кількості календарних 

днів у розрахунковому періоді та за рік, що дорівнює 365 (366) дням.  

У першому розрахунковому періоді проценти за Кредитною лінією нараховуються за період з дня 

надання (перерахування) грошових коштів і по останній календарний день поточного календарного 

місяця. 

В останньому розрахунковому періоді проценти за Кредитною лінією нараховуються з першого 

календарного дня поточного календарного місяця і включно по день, який передує дню, в якому 

ПОЗИЧАЛЬНИК остаточно і повністю повернув (сплатив) отримані в межах Кредитної лінії грошові 

кошти чи погасив заборгованість за нею (у разі наявності). 

2.10. ПОЗИЧАЛЬНИК щомісячно сплачує проценти за Кредитною лінією шляхом внесення грошових 

коштів у валюті Кредитної лінії готівкою у касу АТ «БАНК «ПОРТАЛ» для їх зарахування на рахунок 

для обліку процентів в АТ «БАНК «ПОРТАЛ» або шляхом безготівкового перерахування грошових 

коштів у валюті Кредитної лінії на рахунок для обліку процентів в АТ «БАНК «ПОРТАЛ» відповідно 

до встановленого розміру процентів протягом перших 10 (десяти) календарних днів наступного 

місяця за місяцем нарахування процентів. В останній розрахунковий період користування Кредитною 

лінією проценти сплачуються у день, в якому ПОЗИЧАЛЬНИК остаточно і у повному обсязі повернув 

(сплатив) отримані в межах Кредитної лінії грошові кошти чи погасив заборгованість за нею (у разі 

наявності). 

2.11. КРЕДИТОДАВЕЦЬ може ініціювати зміну розміру пpоцентів за Кредитною лінією (пункт 1.3. цього 

Договору), зміну терміну Кредитної лінії (пункт 2.1. цього Договору) внаслідок зміни кредитного 

ризику, попиту чи пропозиції на pинку кpедитних pесуpсів або плати за кредитні ресурси, зміни 

розміру облікової ставки Національного банку України або на підставі відповідних рішень 

Hаціонального банку України. У цьому разі КРЕДИТОДАВЕЦЬ направляє або надає нарочно під 

розписку ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ примірник додаткового договору про зміну розміру процентів та/або 

терміну. У випадку згоди, ПОЗИЧАЛЬНИК, протягом 7 (семи) наступних робочих днів від дня 

отримання додаткового договору, повертає КРЕДИТОДАВЦЕВІ підписаний зі своєї сторони 

додатковий договір. Якщо протягом цього періоду КРЕДИТОДАВЕЦЬ не отримає підписаний 

ПОЗИЧАЛЬНИКОМ додатковий договір, КРЕДИТОДАВЕЦЬ може заявити ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ 

письмову вимогу про дострокове повернення Кредитної лінії, а ПОЗИЧАЛЬНИК протягом 30 

(тридцяти) наступних календарних днів від дня отримання повідомлення про таку вимогу зобов'язаний 

повернути КРЕДИТОДАВЦЕВІ всі грошові кошти, фактично отримані за Кредитною лінією, та 

сплатити за відповідний період проценти. Якщо протягом цього періоду ПОЗИЧАЛЬНИК погодиться 

зі зміною розміру процентів та надасть КРЕДИТОДАВЦЕВІ підписаний зі своєї сторони додатковий 

договір, вимога КРЕДИТОДАВЦЯ втрачає чинність. У випадку неповернення в зазначений строк 

грошових коштів за Кредитною лінією чи несплати процентів ПОЗИЧАЛЬНИК несе відповідальність 

передбачену цим Договором.  

2.12. Фактичними датами сплати ПОЗИЧАЛЬНИКОМ процентів за Кредитною лінією є дати зарахування 

суми процентів на рахунок для обліку процентів, чи на відповідний рахунок, на який перенесено суму 

заборгованості відповідно до законодавства України. 

2.13. Документом, який підтверджує: 1) розмір заборгованості ПОЗИЧАЛЬНИКА перед 

КРЕДИТОДАВЦЕМ за сплатою процентів за Кредитною лінією; 2) фактичні дати сплати процентів 

(дати погашення заборгованості за сплатою процентів) за Кредитною лінією – є виписка 

КРЕДИТОДАВЦЯ з рахунку для обліку процентів чи з відповідного рахунку, на який перенесено суму 

заборгованості відповідно до законодавства України. 

2.14. У випадку настання для ПОЗИЧАЛЬНИКА терміну/строку повернення грошових коштів за Кредитною 

лінією, чи настання строків сплати процентів, пені, штрафів, плати за послуги (операції) згідно з 

Тарифами інших платежів, передбачених цим Договором, ПОЗИЧАЛЬНИК доручає 
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КРЕДИТОДАВЦЕВІ відповідно до цього Договору самостійно списувати меморіальним ордером з 

будь-яких рахунків ПОЗИЧАЛЬНИКА (поточних, вкладних (депозитних) чи інших, відкритих у гривні 

чи в іноземній валюті), які відкриті або будуть відкриті в АТ «БАНК «ПОРТАЛ», код банку (МФО) 

339016, у тому числі з поточного рахунку ПОЗИЧАЛЬНИКА №    в АТ «БАНК 

«ПОРТАЛ», код банку (МФО) 339016, кошти на повернення суми Кредитної лінії (погашення 

заборгованості за Кредитною лінією), на сплату процентів (погашення заборгованості за сплатою 

процентів), на сплату пені чи штрафів, плати за послуги (операції) згідно з Тарифами, які передбачені 

цим Договором (договірне списання), та/або звернути стягнення на заставлене майно, та/або вимагати 

виконання зобов’язань за цим Договором від поручителя (майнового поручителя), гаранта (за 

наявності). 

Передбачене попереднім абзацом цього пункту Договору право КРЕДИТОДАВЦЯ на самостійне 

списання коштів може використовуватись або не використовуватись КРЕДИТОДАВЦЕМ на власний 

розсуд. Наявність цього права у КРЕДИТОДАВЦЯ не звільняє ПОЗИЧАЛЬНИКА від обов’язку 

самостійно та своєчасно виконувати свої зобов’язання та сплачувати усі платежі, передбачені цим 

Договором, і не звільняє ПОЗИЧАЛЬНИКА від відповідальності за порушення умов цього Договору. 

2.15. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за цим Договором у 

повному обсязі, ця сума погашає вимоги КРЕДИТОДАВЦЯ у черговості, визначеній чинним 

законодавством України. 

3. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ 

3.1. ПОЗИЧАЛЬНИК несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за 

цим Договором усім належним йому майном і коштами, на яке (які) може бути звернено стягнення у 

порядку, встановленому законодавством України. 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. КРЕДИТОДАВЕЦЬ має право: 

4.1.1. Пеpевіpяти фінансовий стан ПОЗИЧАЛЬНИКА, цільове використання грошових коштів і 

реальність погашення заборгованості за Кредитною лінією (у тому числі при виїзді на місце). 

4.1.2. Проводити огляд та перевірку умов зберігання і стану забезпечення (за наявності). 

4.1.3. Відмовити ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ в наданні грошових коштів за Кредитною лінією та/або 

припинити надання грошових коштів в межах Кредитної лінії до закінчення терміну, 

передбаченого пунктом 2.1 цього Договору, та/або вимагати дострокового повернення 

ПОЗИЧАЛЬНИКОМ грошових коштів, наданих за Кредитною лінією, відповідно до умов, 

передбачених цим Договором, а також у разі: 

4.1.3.1. Використання грошових коштів, отриманих ПОЗИЧАЛЬНИКОМ за Кредитною лінією, не за 

цільовим призначенням, яке передбачене цим Договором, та/або ненадання 

КРЕДИТОДАВЦЕВІ документів про цільове використання отриманих за Кредитною лінією 

грошових коштів у терміни/строки, встановлені цим Договором. 

4.1.3.2. Погіршення фінансового стану ПОЗИЧАЛЬНИКА, та/або невідповідності фінансового стану 

вимогам КРЕДИТОДАВЦЯ, та/або перенесення Кредитної лінії в групу з підвищеним ступенем 

ризику, який визначається самостійно КРЕДИТОДАВЦЕМ, та/або виникнення податкової 

застави майна ПОЗИЧАЛЬНИКА, та/або накладення відповідно до законодавства України 

арешту на грошові кошти ПОЗИЧАЛЬНИКА, які обліковуються на поточному рахунку 

ПОЗИЧАЛЬНИКА в АТ «БАНК «ПОРТАЛ». 

4.1.3.3. Відкриття провадження у справі про банкрутство ПОЗИЧАЛЬНИКА або відкриття ліквідаційної 

процедури щодо ПОЗИЧАЛЬНИКА. 

4.1.3.4. У разі укладання договору застави та/або договору іпотеки, та/або договору поруки в 

забезпечення виконання цього Договору – в разі ліквідації або смерті заставодавця та/або 

іпотекодавця, та/ або поручителя, або відкриття провадження у справі про банкрутство або 

відкриття ліквідаційної процедури щодо заставодавця та/або іпотекодавця, та/ або поручителя. 

4.1.3.5. Смерті ПОЗИЧАЛЬНИКА, та/або набрання законної сили судовим рішенням про визнання 

ПОЗИЧАЛЬНИКА безвісно відсутнім або оголошення його померлим, та/або недієздатним, 

та/або про обмеження цивільної дієздатності ПОЗИЧАЛЬНИКА, та/або набрання законної сили 

вироком суду, яким ПОЗИЧАЛЬНИК визнаний винним у скоєнні злочину. 

4.1.3.6. Наявності інших порушень умов цього Договору та/або договорів 

застави/іпотеки/поруки/гарантії (у разі їх укладання). 

4.1.3.7. В інших випадках, передбачених цим Договором та/або договорами 

застави/іпотеки/поруки/гарантії (у разі їх укладання). 

4.1.4. Відмовити ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ в наданні грошових коштів за Кредитною лінією та/або 

припинити надання грошових коштів в межах ліміту кредитування за Кредитною лінією до 

закінчення терміну, передбаченого пунктом 2.1 цього Договору, через порушення 

ПОЗИЧАЛЬНИКОМ  строків сплати процентів за Кредитною лінією. 

4.1.5. Вимагати від ПОЗИЧАЛЬНИКА дострокового повернення грошових коштів, наданих за 

Кредитною лінією, у разі затримання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ сплати частини грошових коштів за 
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Кредитною лінією та/або процентів більш ніж на один календарний місяць, а в разі, якщо 

виконання зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за цим Договором забезпечено іпотекою – у разі 

затримання  ПОЗИЧАЛЬНИКОМ сплати частини грошових коштів за Кредитною лінією та/або 

процентів більш ніж на 3 (три) календарні місяці. 

4.1.6. Самостійно вносити зміни до Тарифів, у тому числі - змінювати розміри плати за послуги 

(операції), пов’язані з обслуговуванням Кредитної лінії, змінювати перелік наведених у Тарифах 

супровідних послуг, запроваджувати додаткові тарифіковані послуги (операції) та визначати 

розмір плати за них. 

4.1.7. Списувати з будь-яких рахунків ПОЗИЧАЛЬНИКА (поточних, депозитних чи інших, відкритих у 

гривні чи в іноземній валюті) грошові кошти для погашення заборгованості за Кредитною лінією, 

заборгованості за нарахованими та несплаченими процентами, а також заборгованості за усіма 

іншими несплаченими платежами (пеня, штрафи, плата за послуги (операції) згідно з Тарифами 

тощо), сплата яких пеpедбачена цим Договоpом. 

4.2. ПОЗИЧАЛЬНИК має право: 

4.2.1. Отримувати грошові кошти у межах ліміту кредитування за Кредитною лінією протягом терміну дії 

Кредитної лінії, передбаченого пунктом 2.1. цього Договору. 

4.2.2. Відповідно до порядку та умов, визначених чинним законодавством України, відмовитись від 

одержання грошових коштів за Кредитною лінією та/або протягом 14 (чотирнадцяти) календарних 

днів з дня укладення цього Договору відмовитися від цього Договору без пояснення причин, у тому 

числі в разі отримання ним грошових коштів. 

4.2.3. Повністю або частково повертати грошові кошти, отримані за Кредитною лінією, протягом терміну 

дії Кредитної лінії, передбаченого пунктом 2.1. цього Договору, та в порядку, передбаченому 

пунктом 2.5. цього Договору. 

4.2.4. Після повернення грошових коштів, отриманих за Кредитною лінією, знову отримувати грошові 

кошти у межах ліміту кредитування за Кредитною лінією протягом терміну дії Кредитної лінії, 

передбаченого пунктом 2.1. цього Договору, з врахуванням обмежень, встановлених цим 

Договором.  

4.2.5. Звернутися до КРЕДИТОДАВЦЯ про зміну умов цього Договору, надавши при цьому відповідні  

обґрунтування і розрахунки. 

4.3. КРЕДИТОДАВЕЦЬ зобов’язується: 

4.3.1. Відповідно до умов цього Договору надати ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ грошові кошти в межах Кредитної 

лінії. 

4.3.2. Прийняти виконання, запропоноване за ПОЗИЧАЛЬНИКА будь-якою іншою особою. 

4.3.3. У разі ненадходження платежів від ПОЗИЧАЛЬНИКА у встановлені цим Договором 

терміни/строки, суми нездійснених (неповернених) у строк платежів перераховувати на рахунки 

простроченої заборгованості відповідно до законодавства України. 

4.3.4. Відповідно до вимог чинного законодавства України повідомляти ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ 

інформацію та надавати йому документи, визначені чинним законодавством України протягом 7 

(семи) робочих днів від дня отримання відповідної письмової вимоги ПОЗИЧАЛЬНИКА. 

4.3.5. У випадках, передбачених чинним законодавством України, письмово повідомити 

ПОЗИЧАЛЬНИКА про затримання сплати частини грошових коштів за Кредитною лінією та/або 

процентів із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та терміну/строку, протягом 

якого вони мають бути здійснені. 

4.3.6. Здійснювати, у тому числі у разі залучення новим кредитором або колекторською компанією, 

фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої заборгованості (у 

разі виникнення) з ПОЗИЧАЛЬНИКОМ за допомогою відео- та/або звукозаписувального 

технічного засобу та попередити ПОЗИЧАЛЬНИКА про таке фіксування. 

4.4. ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується: 

4.4.1. Належним чином виконувати усі умови цього Договору. 

4.4.2. Надати КРЕДИТОДАВЦЕВІ усі документи, необхідні для відкриття Кредитної лінії та надання 

грошових коштів. 

4.4.3. Використовувати грошові кошти, отримані за Кредитною лінією, на цілі, передбачені цим 

Договором, та надавати КРЕДИТОДАВЦЕВІ відповідні документи про цільове використання 

протягом 30 (тридцяти) наступних календарних днів від дня отримання грошових коштів за 

Кредитною лінією. 

4.4.4. Своєчасно (до закінчення терміну, передбаченого пунктом 2.1 цього Договору), у порядку, 

передбаченому цим Договором, у повному обсязі остаточно повернути грошові кошти, отримані за 

Кредитною лінією. 

4.4.5. Своєчасно сплачувати проценти за Кредитною лінією відповідно до умов цього Договору, а також 

усі інші платежі, передбачені цим Договором (у тому числі - плату за виконання операцій та 

надання інших послуг у терміни/строки та у розмірах, встановлених у чинних на день виконання 

операцій чи надання послуг Тарифах). 
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4.4.6. Негайно письмово повідомляти КРЕДИТОДАВЦЯ про будь-які обставини, що можуть вплинути на 

своєчасне виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ зобов’язань за цим Договором.  

4.4.7. Протягом 3 (трьох) наступних робочих днів від дня отримання письмової вимоги 

КРЕДИТОДАВЦЯ надавати КРЕДИТОДАВЦЕВІ запитувані документи, які відповідно до чинного 

законодавства мають бути у ПОЗИЧАЛЬНИКА, та/або інформацію, яка стосується фінансового 

та/або матеріального стану чи платоспроможності ПОЗИЧАЛЬНИКА. 

4.4.8. У разі втрати документа, що посвідчує особу ПОЗИЧАЛЬНИКА (паспорта), одержання нового 

документа, що посвідчує особу ПОЗИЧАЛЬНИКА (паспорта тощо), відмови від реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, одруження, розірвання шлюбу, зміни прізвища, імені 

чи по батькові – повідомляти про це КРЕДИТОДАВЦЯ протягом 5 (п’яти) наступних робочих днів 

від дати відповідної події та в цей же строк надавати КРЕДИТОДАВЦЕВІ належним чином 

засвідчені копії відповідних документів. 

4.4.9. У разі подання КРЕДИТОДАВЦЕВІ письмового повідомлення про відмову від цього Договору 

ПОЗИЧАЛЬНИК у встановлений чинним законодавством України строк зобов'язаний повернути 

КРЕДИТОДАВЦЮ грошові кошти, одержані відповідно до цього Договору, та сплатити проценти 

за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою (розміром), встановленою цим 

Договором. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. У разі невиконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ умов цього Договору щодо своєчасного повернення 

КРЕДИТОДАВЦЕВІ грошових коштів, отриманих за Кредитною лінією, і сплати нарахованих за 

відповідний період процентів – це вважається простроченням повернення грошових коштів за 

Кредитною лінією і сплати процентів, і ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує КРЕДИТОДАВЦЕВІ пеню у розмірі 

подвійної облікової ставки Національного банку України, чинної у період прострочення, від суми 

заборгованості за кожний календарний день прострочення до дня повного погашення заборгованості за 

Кредитною лінією та/або за сплатою процентів. 

5.2. У разі неповернення у встановлені цим Договором терміни/строки грошових коштів за Кредитною 

лінією та/або несплати (неперерахування) у встановлені цим Договором терміни/строки процентів, 

ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує КРЕДИТОДАВЦЕВІ пеню у розмірі подвійної облікової ставки 

Національного банку України, чинної у період прострочення, від суми заборгованості за Кредитною 

лінією та/або за несплаченими процентами за кожний календарний день прострочення. 

5.3. Пеня за несвоєчасне повернення грошових коштів за Кредитною лінією і несвоєчасну сплату процентів 

нараховується з дня виникнення прострочення і до дня повного погашення заборгованості за 

Кредитною лінією та/або процентами за нею. 

5.4. Якщо після отримання повідомлення про дострокове повернення грошових коштів за Кредитною 

лінією у випадках, передбачених цим Договором, і закінчення терміну/строку, вказаного у ньому, 

ПОЗИЧАЛЬНИК у вказаний у повідомленні термін/строк не поверне КРЕДИТОДАВЦЕВІ грошові 

кошти за Кредитною лінією і не сплатить нараховані за відповідний період проценти – це вважається 

простроченням повернення грошових коштів за Кредитною лінією і сплати процентів, і 

ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує КРЕДИТОДАВЦЕВІ пеню у розмірі подвійної облікової ставки 

Національного банку України, чинної у період прострочення, від суми заборгованості за Кредитною 

лінією та/або процентами за нею за кожний календарний день прострочення до дня повного погашення 

заборгованості за Кредитною лінією та/або погашення заборгованості за сплатою процентів. 

5.5. За порушення термінів/строків надання документів та/або інформації, обов‘язок надання яких (якої) 

ПОЗИЧАЛЬНИКОМ передбачений цим Договором, останній сплачує КРЕДИТОДАВЦЕВІ штраф в 

розмірі 500,00 грн (п‘ятсот гривень) за кожний факт порушення. Штраф сплачується протягом 3 (трьох) 

наступних робочих днів від дня отримання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ вимоги КРЕДИТОДАВЦЯ про сплату 

штрафу. 

5.6. Нарахована відповідно до цього Договору пеня не може перевищувати розміру, встановленого чинним 

законодавством України. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань 

ПОЗИЧАЛЬНИКОМ за цим Договором, не може перевищувати розміру, встановленого чинним 

законодавством України. 

5.7. За порушення умов цього Договору КРЕДИТОДАВЕЦЬ несе відповідальність відповідно до умов цього 

Договору та згідно з чинним законодавством України. 

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА РЕЖИМ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ 

6.1. КРЕДИТОДАВЕЦЬ зобов’язаний забезпечити збереження банківської таємниці щодо взаємовідносин із 

ПОЗИЧАЛЬНИКОМ відповідно до законодавства України. 

6.2. ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язаний не розголошувати інформацію, яка стала відома йому у процесі 

обслуговування у КРЕДИТОДАВЦЯ, якщо розголошення такої інформації може завдати матеріальної 

шкоди КРЕДИТОДАВЦЕВІ чи шкоду його діловій репутації. 

6.3. Умови цього Договору про збереження банківської таємниці не розповсюджується на випадки, коли 

через невиконання або неналежне виконання умов цього Договору потерпіла Сторона застосовує заходи 

для відновлення чи захисту своїх порушених прав, у тому числі судове або позасудове стягнення. 
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6.4. У випадку, якщо ПОЗИЧАЛЬНИК не виконує або неналежно виконує умови цього Договору, 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ, під час застосування заходів для відновлення чи захисту своїх порушених прав, 

може розкривати інформацію про ПОЗИЧАЛЬНИКА, яка є банківською таємницею. ПОЗИЧАЛЬНИК, 

підписавши цей Договір, дає дозвіл (відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську 

діяльність") на розкриття КРЕДИТОДАВЦЕМ у таких випадках інформації, яка є банківською 

таємницею. 

6.5. Уклавши цей Договір, ПОЗИЧАЛЬНИК надає КРЕДИТОДАВЦЕВІ свою згоду та право збирати, 

зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати, передавати і 

отримувати інформацію (дані про ПОЗИЧАЛЬНИКА, відомі КРЕДИТОДАВЦЕВІ та/або третім особам, 

у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, у тому числі банківську та комерційну таємницю 

та/або персональні дані ПОЗИЧАЛЬНИКА), яка: 

6.5.1. необхідна для укладення договорів щодо відступлення права вимоги та/або переведення боргу за 

цим Договором та/або укладення інших правочинів відповідно до законодавства України - до 

відповідних фізичних та юридичних осіб, які є стороною такого договору; 

6.5.2. необхідна третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг 

КРЕДИТОДАВЦЕВІ включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання 

документів, ведення архівів тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та 

КРЕДИТОДАВЦЕМ договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги 

стосуються основної діяльності КРЕДИТОДАВЦЯ, яку він здійснює на підставі отриманих 

банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та/або спрямовані на 

виконання умов цього Договору; 

6.5.3. відповідно до норм чинного законодавства має надаватись КРЕДИТОДАВЦЕМ до кредитного 

реєстру Національного банку України або необхідна в інших випадках відповідно до вимог 

законодавства України. 

6.6. КРЕДИТОДАВЕЦЬ має право інформувати ПОЗИЧАЛЬНИКА про стан обслуговування Кредитної лінії 

та/або заборгованості за цим Договором, терміни/строки здійснення чергових платежів, надавати 

ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ іншу інформацію, у тому числі конфіденційну або таку, яка є банківською 

таємницею щодо ПОЗИЧАЛЬНИКА та/або персональні дані ПОЗИЧАЛЬНИКА, шляхом, який 

узгоджений з ним та з урахуванням вимог законодавства України. 

6.7. Своїм підписом під цим Договором ПОЗИЧАЛЬНИК засвідчує, що він повністю розуміє та 

погоджується з режимом використання інформації, який зазначений у цьому розділі Договору, а також 

що він належним чином повідомлений про можливість включення персональних даних 

ПОЗИЧАЛЬНИКА, які стали або стануть відомі КРЕДИТОДАВЦЕВІ під час виконання цього 

Договору, до будь-якої бази персональних даних АТ «БАНК «ПОРТАЛ». При цьому Сторони 

домовились, що ПОЗИЧАЛЬНИК не матиме до КРЕДИТОДАВЦЯ жодних претензій у разі вчинення 

останнім будь-якої дії, зазначеної у цьому розділі Договору. 

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за 

цим Договором, якщо це викликано обставинами непереборної сили, які виникли під час дії цього 

Договору і які не могла передбачити жодна із Сторін, і такі обставини вплинули на виконання 

Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, за умови, що факт їх настання (виникнення) офіційно 

підтверджено належним документом Торгово-промислової палати України. 

7.2. Обставинами непереборної сили є зовнішні надзвичайні і невідворотні події, а саме: запровадження на 

території місцезнаходження сторони цього Договору уповноваженим органом надзвичайного чи 

воєнного стану або проведення антитерористичної операції, війна і військові дії, повстання, громадські 

заворушення, страйки, блокади, мобілізація, землетруси, повені, урагани, руйнування у результаті 

блискавки, масові інфекційні захворювання людей, епідемії, пожежі, вибухи, природні катастрофи та 

інші подібні події, а також їх наслідки, які безпосередньо вплинули на виконання умов цього Договору. 

7.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором у 

результаті дії обставин непереборної сили, протягом 3 (трьох) наступних робочих днів від дня 

неможливості виконання зобов’язань повинна письмово повідомити іншу Сторону про існування таких 

обставин і їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором. 

7.4. Строк дії обставин непереборної сили автоматично продовжує строк виконання зобов’язань за цим 

Договором на весь період їх дії та ліквідації наслідків, але не більше як на 30 (тридцять) календарних 

днів. 

7.5. Якщо обставини непереборної сили будуть діяти протягом більше як 30 (тридцять) календарних днів, 

ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язаний протягом наступних 7 (семи) робочих днів, від дня закінчення строку, 

визначеного пунктом 7.4. цього Договору, повністю повернути грошові кошти, отримані за Кредитною 

лінією, і сплатити проценти за нею у повному обсязі. 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
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8.1. Спори, що виникнуть між Сторонами під час дії цього Договору чи у зв’язку з виконанням його умов, 

вирішуються ними шляхом переговорів або у судовому порядку у будь-який час відповідно до 

законодавства України. 

9. ДІЯ ДОГОВОРУ 

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дня його підписання Сторонами та скріплення 

печаткою КРЕДИТОДАВЦЯ і діє включно до дня повного виконання Сторонами взятих на себе 

зобов’язань за цим Договором. 

9.2. Закінчення терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його 

умов, які мали місце під час дії цього Договору. 

9.3. Цей Договір може бути розірваний до закінчення терміну, передбаченого пунктом 2.1. Договору, за 

домовленістю Сторін, яка оформлюється письмово. 

9.4. Цей Договір вважається виконаним, а зобов’язання ПОЗИЧАЛЬНИКА вважається припиненим після 

повернення (сплати) КРЕДИТОДАВЦЕВІ усіх сум грошових коштів, які мають бути повернуті 

(сплачені) за цим Договором, але не раніше закінчення терміну, передбаченого пунктом 2.1. цього 

Договору, якщо Сторони не домовились про інше. 

10. ІНШІ УМОВИ 

10.1. Факт ознайомлення та згоди ПОЗИЧАЛЬНИКА з Тарифами, чинними на день укладання цього 

Договору, засвідчується шляхом підписання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ цього Договору. 

10.2. КРЕДИТОДАВЕЦЬ повідомляє ПОЗИЧАЛЬНИКА про зміну розмірів плати, що встановлена у 

Тарифах, шляхом розміщення відповідних повідомлень у приміщенні установи КРЕДИТОДАВЦЯ, 

та/або розміщенням відповідної інформації на своїй інтернет-сторінці в мережі Інтернет: www.bank-

portal.com.ua, та/або іншим способом, самостійно визначеним КРЕДИТОДАВЦЕМ. ПОЗИЧАЛЬНИК у 

разі незгоди зі змінами у Тарифах зобов’язаний письмово повідомити про це КРЕДИТОДАВЦЯ для 

вирішення питання про подальшу дію цього Договору. Подання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ заяв про 

замовлення від КРЕДИТОДАВЦЯ передбачених Тарифами супровідних послуг підтверджує 

ознайомлення та згоду ПОЗИЧАЛЬНИКА з чинними на відповідну дату Тарифами. 

10.3. Сторони домовились, що зміна Тарифів, у тому числі - зміна розміру плати за послуги (операції), 

пов’язані з обслуговуванням Кредитної лінії, зміна переліку наведених у Тарифах супровідних послуг 

(операцій), запровадження додаткових тарифікованих послуг (операцій) та визначення розміру плати за 

них, не потребує укладення Сторонами додаткових договорів до цього Договору щодо внесення 

відповідних змін. 

10.4. Зміни чи доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін шляхом 

укладання письмового додаткового договору до цього Договору. Вони є невід’ємною частиною цього 

Договору і набирають чинності з дня підписання Сторонами додаткового договору та скріплення його 

печаткою КРЕДИТОДАВЦЯ, якщо інше не встановлено самими змінами чи доповненнями. 

10.5. Сторони засвідчують відсутність необхідності укладення договорів щодо супровідних послуг третіх 

осіб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням Кредитної лінії. 

10.6. Реальна річна процентна ставка та загальна вартість Кредитної лінії для ПОЗИЧАЛЬНИКА на дату 

укладення цього Договору наведені у Додатку №1 до цього Договору.  

10.7. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну адреси свого місцезнаходження, 

місця проживання, номерів телефонів, інших реквізитів у строк протягом 3 (трьох) наступних робочих 

днів від дня виникнення таких змін. 

10.8. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися здійсненими належним чином у випадку, якщо 

вони виконані у письмовій формі, підписані уповноваженими особами та надіслані рекомендованим 

поштовим відправленням за зазначеними у цьому Договорі адресами місцезнаходження Сторін, або 

вручені особисто. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення 

або відповідна відмітка на повідомленні про вручення поштового відправлення, або у разі відмови 

отримувача від одержання поштового відправлення – дата відповідної відмови від вручення, або у разі 

відсутності Сторони за вказаною у цьому Договорі адресою – дата повернення поштового відправлення 

відправнику з поміткою поштового відділення про відсутність адресата за вказаною адресою. 

10.9. КРЕДИТОДАВЕЦЬ має право передати іншій особі свої права кредитора за цим Договором щодо 

відступлення права вимоги за цим Договором без згоди ПОЗИЧАЛЬНИКА. Про відступлення права 

вимоги КРЕДИТОДАВЕЦЬ зобов’язується повідомити ПОЗИЧАЛЬНИКА протягом 10 (десяти) 

робочих днів із дати такого відступлення. 

10.10. ПОЗИЧАЛЬНИК, підписавши цей Договір, дає свою згоду на збір КРЕДИТОДАВЦЕМ інформації 

про його фінансовий стан від третіх осіб, які пов’язані з ПОЗИЧАЛЬНИКОМ діловими, 

професійними або іншими стосунками. 

10.11. ПОЗИЧАЛЬНИК, підписавши цей Договір, дає свою згоду на збір, зберігання, використання та 

поширення через бюро кредитних історій та/або через кредитний реєстр Національного банку 

України інформації про нього.   

10.12. ПОЗИЧАЛЬНИК, підписанням цього Договору підтверджує, що перед укладанням цього Договору 

отримав від КРЕДИТОДАВЦЯ у письмовій формі (у вигляді Паспорту споживчого кредиту) 
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інформацію, передбачену ч. 3 ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування», у тому числі 

інформацію про найменування та місцезнаходження КРЕДИТОДАВЦЯ, реквізити банківської 

ліцензії та відомості про внесення КРЕДИТОДАВЦЯ до Державного реєстру банків, про форми та 

види забезпечення за Кредитною лінією, необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є 

необхідною, ким вона здійснюється; переваги та недоліки умов кредитування, а також про  

орієнтовну сукупну вартість Кредитної лінії для ПОЗИЧАЛЬНИКА на дату надання інформації 

виходячи з обраних ПОЗИЧАЛЬНИКОМ умов кредитування; необхідність укладення договорів щодо 

супровідних послуг третіх осіб, які є обов'язковими для отримання Кредитної лінії, перелік осіб, яких 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ визначив для надання відповідних послуг; порядок повернення Кредитної лінії та 

сплати процентів за користування Кредитною лінією, включно із кількістю платежів, їх розміром та 

періодичністю внесення; попередження про наслідки прострочення виконання зобов'язань зі сплати 

платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи 

стягуються при невиконанні зобов'язання за Договором; порядок та умови відмови від надання та 

одержання Кредитної лінії; порядок дострокового повернення Кредитної лінії; про інші умови, 

передбачені законодавством України. 

10.13. Детальний розпис складових загальної вартості Кредитної лінії, вартості всіх супровідних послуг, які 

надаються ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ, наведено у Паспорті споживчого кредиту. 

10.14. ПОЗИЧАЛЬНИК у зв’язку з укладанням цього Договору не відкриває у КРЕДИТОДАВЦЯ 

банківського рахунку з метою зарахування на нього суми наданого кредиту (Кредитної лінії). Для 

отримання коштів за Кредитною лінією ПОЗИЧАЛЬНИКОМ відповідно до умов пункту 2.1. 

Договору можуть використовуватись банківські рахунки, які відкриті у КРЕДИТОДАВЦЯ до 

укладання цього Договору або будуть відкриті у КРЕДИТОДАВЦЯ після укладання цього Договору. 

10.15. Назви розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають 

на зміст і тлумачення умов цього Договору.  

10.16. Усі інші відносини між КРЕДИТОДАВЦЕМ і ПОЗИЧАЛЬНИКОМ, які не обумовлені цим 

Договором, врегульовуються шляхом укладання окремих договорів або додаткових договорів до 

цього Договору, а у випадку недосягнення домовленості – законодавством України. 

10.17. Цей Договір укладений Сторонами добровільно, на підставі вільного волевиявлення, усвідомлюючи 

предмет, умови та цілі цього Договору. 

10.18. Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською 

мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної 

Сторони. 

10.19. Підпис ПОЗИЧАЛЬНИКА у розділі 11. цього Договору свідчить про повне ознайомлення та згоду 

ПОЗИЧАЛЬНИКА з Тарифами, а також про надання КРЕДИТОДАВЦЕМ ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ та 

отримання останнім другого примірника цього Договору. 

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ/ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ: 

АТ «БАНК «ПОРТАЛ» 

01135, місто Київ, 

проспект Перемоги, будинок 5а 

e-mail: info@bank-portal.com.ua 

тел. (044)207-43-50 

 

               ________________  

ПОЗИЧАЛЬНИК: 

 

 

 

 

 

 

                         __________________  

 
Другий оригінальний примірник Договору №              про 

відкриття кредитної лінії від                     року з Додатком №1 до 

нього отримав(ла) «___»____________ 20___ року, про що і 
розписуюсь. 

 

                        ________________  
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