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Додаток 6 

до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб  

Умови встановлення овердрафту за поточними (картковими) рахунками  

для виплати заробітної плати 

 

Ці Умови встановлення овердрафту за поточними (картковими) рахунками для виплати заробітної плати (надалі - «Умови») 
визначає порядок встановлення овердрафту за поточним (картковим) рахунком для виплати заробітної плати Клієнта, відкритими в 

Банку (надалі – «Рахунок»), основні умови, порядок надання кредиту та погашення заборгованості за ним, права та обов’язки Клієнта 

та Банку, їх відповідальність, а також інші умови. 
Ці Умови є публічною пропозицією (офертою) та розміщені на сайті Банку https://www.ukrcapital.com.ua та разом з Анкетою – 

Заявою про акцепт, Заявою про надання овердрафту за поточним (картковим) рахунком для виплати заробітної плати,  Умовами 

відкриття та здійснення операцій за поточними (картковими) рахунками, Заявою про відкриття поточного (карткового) рахунку та 
Тарифами Банку, що складають Договір про надання овердрафту за поточним (картковим) рахунком для виплати заробітної плати  

(надалі – «Договір»), який є невід’ємною частиною Договору комплексного банківського обслуговування.   

  

Визначення термінів  

Наведені нижче терміни застосовуються у наступному значенні:  

Витратний ліміт – гранична сума грошових коштів, яку Клієнт може використовувати при проведенні операцій за Рахунком, що 
розраховується як сума залишку коштів на Рахунку, а у разі встановлення Овердрафту – як сума невикористаного Ліміту овердрафту та 

залишку коштів на Рахунку.  

Договір - Договір про надання овердрафту за поточним (картковим) рахунком для виплати заробітної плати   
Звітний період – період, який починається з останнього банківського дня календарного місяця, що передує попередньому 

календарному місяцю, та закінчується передостаннім банківським днем попереднього календарного місяця (з урахуванням 

операційного часу цих днів).  
Кредитна лінія (овердрафт) (надалі за текстом – Овердрафт) – сума коштів, яка надається Банком Клієнту на умовах повернення, 

строковості, платності, цільового характеру використання (для задоволення поточних потреб) в межах встановленого Договором Ліміту 

кредитування шляхом проведення операцій за Рахунком понад залишок власних коштів Клієнта, внесених на Рахунок (кредитування 
Рахунка).  

Ліміт овердрафту - максимальний ліміт заборгованості за Овердрафтом, що визначається згідно з  п. 1.1. - 1.2. цих Умов.  

 Недозволений овердрафт – короткостроковий (недозволений) кредит, що виникає у разі здійснення Клієнтом операції, яка 
призвела до перевищення Витратного ліміту та/або порушення строків здійснення розрахунків за Кредитною лінією.   

Рахунок/Картковий рахунок - поточний рахунок, який відкривається Банком Клієнту на договірній основі для виплати заробітної 
плати, за допомогою електронних платіжних засобів-міжнародних платіжних Карток МПС Visa International, відповідно Умов  та вимог 

законодавства України (бал. рах.2625). 

Розрахунковий період - визначений період часу для нарахування та сплати (або стягнення) процентів на залишки коштів на 
Картковому рахунку, за користування коштами Банку (Кредитом, Несанкціонованим овердрафтом) та комісійної винагороди Банку. 

Комплексний договір – Договір про комплексне банківське обслуговування  із всіма додатками, змінами та доповненнями до 

нього, а також Умовами  банківських продуктів та всіма іншими угодами та договорами, що можуть бути укладені між Сторонами на 
підставі  Комплексного договору та протягом строку його дії.  

Терміни, які вживаються в  цих Умовах, але не мають окремого визначення, наданого їм в рамках цих Умов, застосовуються в 

значенні, визначеному в Комплексному договорі 
  

1. Загальні умови  

1.1. Умови встановлення Ліміту овердрафту визначаються виходячи із паспорту банківського продукту та встановлюються для 
кожного Клієнта окремо залежно від його фінансового стану та платоспроможності. Овердрафт може бути наданий Банком Клієнту – 

фізичній особі резиденту, що приєднався до Комплексного договору, в національній валюті України за результатами проведення 

аналізу, відповідно до встановлених в Банку процедур. Ліміт овердрафту встановлюється без умови отримання забезпечення. 

1.2.  Клієнт засвідчує, що він перед укладенням Договору: 

1.2.1. самостійно ознайомився з розміщеною на офіційному сайті Банку https://www.ukrcapital.com.ua інформацією, необхідною для 

отримання Овердрафту, яка містить інформацію про наявні та можливі схеми кредитування, яка є достатньою для прийняття 
усвідомленого рішення; 

1.2.2. проінформований у письмовій формі про відсутність додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є обов'язковим для 

отримання Овердрафту; 
1.2.3. усвідомлює, що реальна річна процентна ставка, повідомлена в письмовій формі в день укладення Договору про надання 

овердрафту, була обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги Банку залишатимуться незмінними 

та застосовуватимуться протягом строку дії Договору про надання овердрафту – у разі зміни відповідно до даних Умов процентної 
ставки або інших платежів за послуги Банку, включених до загальних витрат за Овердрафтом при обчисленні реальної річної 

процентної ставки до моменту укладення Договору про надання овердрафту, реальна річна процентна ставка за цим Договором про 

надання овердрафту відрізнятиметься від тієї, що була повідомлена Клієнту до моменту укладення Договору/ Підписання Заяви про 
надання овердрафту за поточним (картковим) рахунком для виплати заробітної плати; 

1.2.4. отримав безоплатно у письмовій формі Паспорт споживчого кредиту, у зв’язку з чим Банк визнається таким, що виконав 

вимоги щодо надання споживачу інформації згідно з частиною третьою статті 9 Закону України «Про споживче кредитування» до 
укладення Договору; 

1.2.5. Банком виконано вимоги частини дев’ять статті 9 Закону України «Про споживче кредитування» щодо безоплатного надання 

на вимогу Клієнта, як споживача та за його вибором копії проекту Договору; 
1.2.6. на його вимогу йому надано пояснення, роз'яснення, інформація в належному та зрозумілому вигляді, та він ознайомився з 

наданими Банком поясненнями, роз'ясненнями, інформацією та оцінив, чи адаптовано Договір до його потреб та фінансового стану, 

зокрема роз'ясненнями інформації, що надається відповідно до частин другої та третьої статті 9 Закону України «Про споживче 
кредитування», істотних характеристик запропонованих послуг та наслідків для Клієнта як споживача, зокрема у разі невиконання ним 

зобов'язань за Договором; 

1.2.7. Інформація, надана Банком Клієнтові до моменту укладання Договору на виконання вимог статті 9 Закону України «Про 
споживче кредитування», надана в повному обсязі та є достовірною, а Договір укладено з Клієнтом на сприятливих для нього умовах, 

що в повному обсязі відповідають умовам, які були передбачені в наданій інформації. 

https://www.ukrcapital.com.ua/
https://www.ukrcapital.com.ua/
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1.3. Клієнт стверджує та гарантує, що він до укладення Договору отримав від Банку Паспорт споживчого кредиту у паперовому або 

електронному вигляді, в тому числі, за бажанням Клієнта, шляхом направлення на електронну пошту Клієнта або шляхом запису 

інформації на електронний носій Клієнта (за технічної можливості) або за допомогою Системи Інтернет – банкінг (за технічної 
можливості).  

Банк зобов’язується на вимогу Клієнта надавати йому проект  Договору, укладений Договір з додатками у паперовій або 

електронній формі. 
У разі виявлення Клієнтом такого бажання, він повинен надати Банку заяву встановленої Банком форми на отримання відповідної 

інформації. 

1.4. До укладення Договору та  встановлення Ліміту овердрафту за Картковим рахунком Банк інформує Клієнта про умови 
кредитування та загальну сукупну вартість Овердрафту. При наступній зміні розміру Ліміту овердрафту та\або процентів за 

користування Овердрафтом та/або розміру обов’язкового щомісячного платежу, на вимогу Клієнта Банк здійснює перерахунок 

загальної вартості Овердрафту. 
1.5. Умови Договору вказані в тому числі в Заяві про надання овердрафту за поточним (картковим) рахунком для виплати 

заробітної плати. Виходячи з фінансового стану Клієнта та його кредитоспроможності визначаються узгоджені умови кредитування, які 

погоджуються з Клієнтом в телефонному режимі та надсилаються Клієнту поштою або відповідним SMS - повідомленням із 
забезпеченням можливості встановити дату відправлення повідомлення. Узгоджені умови кредитування можуть відрізнятися від 

бажаних умов кредитування, але не можуть перевищувати максимально можливі для встановлення Клієнту параметри кредитування, 

вказані в даних Умовах. 
1.6. Сторони домовилися, що достатнім підтвердженням згоди Клієнта з умовами кредитування, надісланими (встановленими) 

Банком, є використання Клієнтом Овердрафту (здійснення платежу за рахунок кредитних коштів). 

1.7. Процентна ставка за користування Овердрафтом може бути змінена за згодою Сторін.  
1.8.  Якщо Клієнт не погасив заборгованість за Овердрафтом у визначений розрахунковий період, сума заборгованості, яка 

підлягала погашенню, наступного банківського  дня переноситься на відповідні рахунки для обліку простроченої заборгованості, а 

Платіжна картка (картка) при цьому блокується. 
1.9. Будь-яке невиконання Клієнтом умов Договору та цих Умов породжує у Банка право вимагати дострокового повернення 

Овердрафту, а у Клієнта створює обов’язок достроково погасити заборгованість за Овердрафтом в повному обсязі та сплатити всі інші 

платежі, передбачені Договором. 

1.10. Банк має право вимагати від Клієнта дострокового повернення Овердрафту, сплати процентів за користування ним та інших 

платежів за Договором, строк сплати яких не настав, та застосувати процедуру звернення стягнення на майно Клієнта згідно із 
Законодавством (в т.ч. звернути стягнення на грошові кошти, що розміщені на будь-якому рахунку Клієнта), у випадку невиконання 

або неналежного виконання Клієнтом зобов’язань щодо вчасного повернення Овердрафту, сплати процентів за користування ним та 

інших платежів, в тому числі, але не виключно у випадку: 
 затримання сплати Клієнтом Овердрафту (його частини, в тому числі в розмірі обов’язкового щомісячного платежу) та/або 

перевищення витратного ліміту (Несанкціонованого овердрафту) та/або процентів, обов’язок сплати яких передбачений цими Умовами, 

щонайменше на один календарний місяць; 
або 

 іншого невиконання/неналежного виконання цього Договору, внаслідок якого Банк має право вимагати дострокового 

повернення Овердрафту та сплати інших платежів. 
1.11. У випадку наявності протягом 1 (одного) місяця перевищення витратного ліміту (Несанкціонованого овердрафту) або 

простроченої заборгованості за Овердрафтом, процентами за його користування та непогашення цієї заборгованості Клієнтом Банк має 

право заблокувати всі Платіжні картки Клієнта. 
1.12. Якщо Банк на підставі Договору вимагає повернення Овердрафту, таке повернення Овердрафту має бути здійснено Клієнтом 

протягом 30 (тридцяти) календарних днів, з дня одержання повідомлення про таку вимогу від Банку. Якщо протягом цього періоду 

Клієнт усуне порушення умов Договору, вимога Банку втрачає чинність. 
При цьому якщо пошта (поштова служба) не може вручити Повідомлення Клієнту через відсутність за місцем проживання вказаної 

особи, його відмову прийняти поштове відправлення, незнаходження фактичного місця проживання Клієнта або з інших причин, 

Повідомлення вважається врученим Клієнту у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням 
причин невручення. 

1.13. Надання Клієнтові Овердрафту здійснюється в гривні на умовах, визначених цими Умовами, з Лімітом овердрафту, що 

встановлюється за рішенням уповноваженого органу Банку,  з наступним Лімітом овердрафту: 
 у розмірі, не більше 50 % від трьох середньомісячних зарахувань заробітної плати на зарплатну картку та; 

 не менше 500,00 (п’ятсот) гривень та, 

 не більше 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень. 
 ліміт овердрафту є відкличним, і може залежати від динаміки зарахувань заробітної плати на Картковий рахунок.  

Встановлений Клієнту Ліміт овердрафту зазначається в Заяві про надання овердрафту за поточним (картковим) рахунком для 

виплати заробітної плати або додатковій угоді до Договору про надання овердрафту (з урахуванням положень п. 1.14. цих Умов).  
1.14. Банк залишає за собою право змінювати Ліміт овердрафту. Інформація про зменшення/збільшення Ліміту овердрафту 

доводиться Банком через надсилання sms-повідомлення на мобільний телефон Клієнта, зазначений в Анкеті–Заяві про акцепт або 

повідомлений в порядку, передбаченому п. 2.1 цих Умов. 
1.15. Моментом (днем) надання Овердрафту/Недозволеного овердрафту вважається операційний день здійснення операції за 

Рахунком, в результаті якої заборгованість за Овердрафтом/Недозволеним овердрафтом на кінець операційного дня буде перевищувати 

заборгованість за Овердрафтом/Недозволеним овердрафтом на початок цього дня.    
1.16. Моментом (днем) повернення (часткового повернення) Овердрафту/Недозволеного овердрафту вважається операційний день 

зарахування коштів на Рахунок, внаслідок чого заборгованість за Овердрафтом/Недозволеним овердрафтом на кінець операційного дня 

зменшується на суму такого зарахування порівняно із заборгованістю за Овердрафтом/Недозволеним овердрафтом на початок цього 
дня.   

1.17. Строк протягом якого Клієнт має право отримувати Овердрафт  складає  до 24 місяців (тобто 728 (730) календарних днів з 

дати встановлення Ліміту Овердрафту, але не більше дати закінчення терміну дії картки. Максимальний строк наявності заборгованості 
(Дебетового сальдо) по Рахунку не повинен перевищувати строку користування Овердрафтом.  

1.18. По завершенню строку, протягом якого Клієнт має право отримувати Овердрафт, Клієнт може звернутися в банк для 

укладення нового Договору.  
В разі не продовження строку, протягом якого Клієнт має право отримувати Овердрафт, вся наявна заборгованість Клієнта за 

Овердрафтом та/або Недозволеним овердрафтом (включаючи основну суму Овердрафту/Недозволеного овердрафту та нараховані 

проценти) має бути погашена Клієнтом у відповідну дату, що припадає на 728-й (730-й) календарний день з моменту (дня) надання 
Овердрафту або до дати закінчення терміні дії картки. В іншому випадку така заборгованість Клієнта буде вважатись простроченою з 

відповідним нарахуванням процентів за фіксованою процентною ставкою на прострочену заборгованість.  

Погашення заборгованості за Овердрафтом здійснюється в порядку, передбаченому п. 2.7.-2.11. цих Умов. 
1.19. Овердрафт надається Клієнтові для здійснення своєчасного фінансування поточних та/або не передбачуваних витрат Клієнта 

понад залишок коштів на Картковому рахунку (безготівкових розрахунків (в тому числі за товари і послуги, в тому числі через 
термінали), одержання наявних коштів через банкомати Банку) в рамках Ліміту Овердрафту.  
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 Овердрафт не може прямо чи опосередковано використовуватись Клієнтом для придбання власних цінних паперів Банку, 

формування та збільшення статутного капіталу господарських товариств, виконання зобов’язань за будь-якими кредитними договорами 

та договорами позики, повернення зворотної фінансової допомоги, оплату довгострокових та/або інвестиційних проектів тощо, в тому 
числі те, що заборонено Законодавством. 

1.20. Виконання зобов’язань Клієнта за цими Умовами  забезпечується всім належним Клієнтові майном та коштами, на які може 

бути звернено стягнення в порядку, встановленому законодавством України. 
 

2. Порядок надання Кредиту та погашення заборгованості  

2.1. Банк здійснює надання Овердрафту шляхом встановлення Ліміту овердрафту на поточний (картковий)  рахунок Клієнта. 

Банк зобов’язується надати Клієнту Овердрафт на умовах передбачених Договором та цими Умовами. Банк виходячи з фінансового 
стану Клієнта та його кредитоспроможності має право ініціювати зміну розміру Овердрафту в межах максимально можливих для 

встановлення Клієнту параметрів кредитування, вказаних в Заяві про надання овердрафту. Про зміну умов Овердрафту Банк 

повідомляє Клієнта шляхом направлення йому SMS-повідомлення на мобільний телефон Клієнта (за технічної можливості) або шляхом 
направлення листа Клієнтові, на адресу, що вказана Клієнтом Банку в Анкеті – заяві про акцепт. Умови щодо зміни розміру 

Овердрафту погоджуються з Клієнтом в телефонному режимі та надсилаються Клієнту поштою, на адресу, що повідомлена Клієнтом 

Банку в Анкеті – заяві про акцепт, або відповідним SMS-повідомленням із забезпеченням можливості встановити дату відправлення 
повідомлення. 

Сторони домовилися, що достатнім підтвердженням згоди Клієнта із зміненими умовами кредитування, надісланими 

(встановленими) Банком, є використання Клієнтом зміненої суми Овердрафту (здійснення платежу за рахунок кредитних коштів). 
2.2. Незважаючи на інші умови Комплексного договору, Банк залишає за собою право відмовити Клієнту у 

встановленні/продовженні строку користування Овердрафтом, користування Лімітом овердрафту/Зниження Ліміту без пояснення 

причин.  
2.3. Процентні ставки за користування Овердрафтом та Недозволеним овердрафтом є фіксованими.  Процентна ставка за 

користування Овердрафтом вказується в Заяві про надання овердрафту за поточним (картковим) рахунком для виплати заробітної 
плати, а в разі зміни процентної ставки вказаних в додаткових угодах/додатковій заяві , а процентна ставка за користування 

Недозволеним овердрафтом вказується в Тарифах. 

2.4. Проценти за користування Овердрафтом та Недозволеним овердрафтом (в т.ч. за простроченою заборгованістю) 
нараховуються Банком у валюті Овердрафту/Недозволеного овердрафту.   

2.5. Нарахування процентів за користування Овердрафтом та Недозволеним овердрафтом здійснюється на суму фактичної 

заборгованості за методом «факт/360», виходячи із фактичної кількості днів користування кредитом в місяці та 360 днів у році, при 
цьому враховується перший день і не враховується останній день користування овердрафтом.  

2.6. Сплата нарахованих процентів за користування Овердрафтом/ процентів за Несанкціонованим овердрафтом та сплата 

комісійних винагород, що передбачені Договором про надання овердрафту та Тарифами Банку здійснюється не пізніше 25 числа 
кожного місяця шляхом договірного списання коштів з Карткового рахунку Клієнта. У разі несплати вищезазначених платежів у 

визначений розрахунковий період, сума заборгованості, яка підлягала погашенню, наступного робочого дня переноситься на відповідні 

рахунки для обліку простроченої заборгованості, а Платіжна картка при цьому блокується. 
2.7. Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання з будь-яких рахунків Клієнта в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» грошових коштів, в розмірі існуючої заборгованості (дебетового залишку) за Овердрафтом, нарахованими процентами, 

комісіями, неустойками (штраф, пені). Таке договірне списання може здійснюватися Банком на підставі цих Умов  будь-яку кількість 
разів.  

2.8.  Погашення заборгованості за Овердрафтом/Недозволеним овердрафтом здійснюється:  

2.8.1. шляхом безготівкового перерахування коштів на відповідний поточний (картковий) рахунок, за яким Клієнту встановлено 
Ліміт Овердрафту/виник Недозволений овердрафт; 

2.8.2. шляхом внесення готівкових коштів на відповідний Картковий рахунок, за яким Клієнту встановлено Ліміт Овердрафту 

/виник Недозволений овердрафт;  

2.9. У разі, якщо прострочена заборгованість на Картковому рахунку не була погашена протягом 60 (шестидесяти) календарних 

днів, починаючи з дня наступного за днем виникнення простроченої заборгованості, на 61 (шістдесят перший) день надання 

Овердрафту встановленого на такому Картковому рахунку достроково припиняється, вся наявна заборгованість за 
Овердрафтом/Недозволеним овердрафтом/Нарахованими процентами, вважається простроченою. При цьому подальше погашення 

простроченої заборгованості здійснюється виключно шляхом зарахування коштів на Картковий рахунок, на якому обліковується 

відповідна прострочена заборгованість. Договір про надання овердрафту вважається розірваним після повернення Клієнтом в повному 
обсязі Овердрафту, сплати процентів та/або комісій, а також можливої неустойки (штрафу, пені).   

2.10. Погашення заборгованості Клієнта за користування Овердрафтом та прострочені проценти за користування Овердрафтом та 

Недозволеним овердрафтом здійснюється в наступній черговості:  
 прострочена до повернення сума Овердрафту/Недозволеним овердрафтом та прострочені проценти за користування 

Овердрафтом/Недозволеним овердрафтом;  

 сума Овердрафту та проценти за користування Овердрафтом (строкові);    
 неустойка та інші платежі відповідно до Договору.  

2.11. У разі, якщо Клієнт, що обслуговується в рамках зарплатного проекту, звільняється чи переводиться  незалежно від 

причин та, як наслідок, втрачає статус працівника роботодавця, Банк має право зменшити Ліміт овердрафту в порядку згідно п.1.14. цих 
Умов, а Клієнт зобов’язаний в найкоротший строк звернутись до Банку:  

 та погасити в повному обсязі всю наявну заборгованість за Овердрафтом, Недозволеним овердрафтом (в т.ч. 

прострочену заборгованість, нараховані проценти, комісії, а також можливу неустойку (пеню, штраф)); 
 або у разі можливості змінити умови подальшого обслуговування Овердрафту на стандартні, діючі для фізичних осіб 

– клієнтів Банку, які не обслуговуються в рамках зарплатного проекту та не отримують на рахунки, відкриті в Банку.  

2.12.  У разі, якщо Клієнт є працівником ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», то при розірванні трудового договору, 
укладеного між ним та Банком, починаючи з дати, наступної за датою такого розірвання, Клієнтом погашається основна заборгованість 

та нараховані проценти, штрафи, пені, комісії та інші платежі, передбачені даними  Умовами. 

3. Права та Обов‘язки сторін  

3.1. Клієнт зобов’язується:  
3.1.1. протягом строку використання Овердрафту своєчасно та в повному обсязі сплачувати Банку обов'язковий платіж,  проценти 

та комісії, погашати заборгованість за Овердрафтом/Недозволеним овердафтом в порядку та на умовах, визначених цими Умовами.  
3.1.3. на першу вимогу Банку достроково повернути наданий Овердрафт, сплатити проценти, комісії, інші платежі та можливі 

неустойки (штрафи, пені) у випадках, в порядку та в строки, визначені п. 3.4.3. цих Умов; 

3.1.4. надати Банку всі документи, які необхідні для відкриття/надання Овердрафту  згідно з вимогами Банку а також надавати інші 
документи на вимогу Банку; 

3.1.5. одночасно з поданням письмової Заяви на розірвання Комплексного договору та/або Договору про надання овердрафту, 
та/або Договору про відкриття та  здійснення операцій за поточними (картковими) рахунками, погасити в повному обсязі всю наявну 

заборгованість за Овердрафтом та Недозволеним овердрафтом (в т.ч. прострочену заборгованість, нараховані проценти, комісії, а також 

можливу неустойку (пеню, штраф)); 
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3.1.6. повернути грошові кошти одержані згідно з Договором та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх 

повернення за ставкою встановленою Договором, протягом 7 (семи) календарних днів з дати письмового повідомлення Клієнтом 

відділення Банку про відмову від Договору  відповідно п.3.2.3 цих  Умов,  
3.1.7. використовувати Овердрафт  лише на цілі, визначені п. 1.19 цих Умов; 

3.1.8. здійснювати переказ коштів (заробітної плати Клієнта) на  Картковий рахунок;  

3.1.9. протягом 5 робочих днів повідомляти Банк про зміну місця проживання, місця роботи, розміру заробітної плати, номерів 
телефонів, прізвища та імені, розміру доходів, а також про інші обставини, що можуть вплинути на виконання зобов‘язань за цих Умов, 

з наданням відповідних документів, що їх підтверджують; 

3.1.10. у випадку не згоди зі змінами умов подальшого обслуговування Овердрафту, передбаченими п.2.11. цих Умов, провести 
дострокове погашення Овердрафту, при цьому достроково погашається не тільки основна заборгованість, а також нараховані проценти, 

штрафи, пені, комісії та інші платежі, передбачені даними  Умовами. 

3.1.11. у разі якщо при зменшенні Ліміту Овердрафту виникає перевищення Дебетового залишку на Рахунку над розміром нового 
Ліміту Овердрафту, сплатити суму такого перевищення протягом 30 календарних днів з моменту зменшення Ліміту Овердрафту у 

відповідності до п. 2.7 та Тарифами Банку. 

3.1.6. письмово повідомити Банк про претензії та позови з боку третіх осіб до Клієнта протягом 5 (п‘яти) робочих днів, від дати 
отримання відповідних відомостей, з наданням за вимогою Банку всіх необхідних документів. 

  

3.2. Клієнт  має право:  
3.2.1. скористатись Овердрафтом у разі відсутності власних коштів на Рахунку на умовах та у розмірі, визначених Заявою на 

встановлення овердрафту та цими Умовами. Клієнт, що отримав Овердрафт відповідно до даних Умов, має право звернутися до Банку з 

заявою про зміну (збільшення або зменшення) розміру Овердрафту, відмову від подальшого кредитування. 
3.2.2. отримувати щомісячні Виписки, що відображають рух коштів за Картковим рахунком, в т.ч. в межах Овердрафту, у строки, 

визначені Умовами відкриття та здійснення операцій за поточними (картковими) рахунками;  

3.2.3. в порядку та на умовах, передбачених статтею 15 Закону України «Про споживче кредитування»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору про надання овердрафту відмовитися від Договору про надання овердрафту 

без пояснення причин, незалежно від фактичного отримання/неотримання ним грошових коштів за Овердрафтом, письмово 

повідомивши про це відділення Банку, в якій укладено Договір , до закінчення строку, встановленого цим пунктом Угоди, за умови 

погашення заборгованості за Овердрафтом. 

3.2.4. замовляти поточну (позачергову) Виписку через звернення до відділення Банку, а також отримувати її на адресу електронної 
пошти та по Системі Інтернет – банкінг . 

3.2.5. вимагати від Банку належного виконання своїх обов’язків за Договором;  

3.2.6.  у випадку виникнення питань щодо блокування сум коштів на Рахунку зв’язатися з працівником Банку;  
3.2.7. достроково повністю або частково погасити Овердрафт,при цьому, в разі дострокового погашення частини Овердрафту 

порядок погашення заборгованості по Овердрафту не змінюється, а сума чергового платежу по Овердрафту зменшується на суму 

достроково погашеного Овердрафту;  
3.2.8. Клієнт має право достроково припинити дію Овердрафту за умови надання до Банку відповідної заяви та повного погашення 

всієї заборгованості за Овердрафтом (а саме: заборгованості Клієнта за нарахованими процентами, Овердрафтом, Недозволеним 

овердрафтом (в т.ч. простроченою заборгованістю), комісіями, неустойками, а також іншими платежами, які стали наслідком або 
виникли згідно з Договором про надання овердрафту та Тарифами банку.  

 

3.3. Банк зобов’язується:  
3.3.1. надавати Клієнту Послуги відповідно до вимог чинного законодавства України та цих Умов;  

3.3.2. інформувати Клієнта про стан Рахунку, можливі зміни Тарифів та Правил видачі та використання електронних платіжних 

засобів;  
3.3.3. у випадку відмови у наданні овердрафту Клієнту в т.ч. на підставі інформації, отриманої з офіційних джерел, визначених 

законодавством, зокрема з бюро кредитних історій Банк надіслати СМС повідомлення або безоплатно надати клієнту відповідну 

інформацію із зазначенням таких джерел, за його бажанням, у письмовій формі. 
У разі виявлення Клієнтом такого бажання, він повинен надати Банку заяву встановленої Банком форми на отримання відповідної 

інформації 

3.3.4. на вимогу Клієнта не частіше 1 разу на місяць безоплатно надавати інформацію (в тому числі у формі довідки) про поточний 
розмір його заборгованості, розмір повернутої суми овердрафту, надає виписку з Карткового рахунку, інформацію про платежі, які 

сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов у 

виписці), іншої інформації тощо, відповідно до Закону України «Про споживче кредитування». 
У разі виявлення Клієнтом такого бажання, він повинен надати Банку Заяву, яка заповнюється в довільній формі, на отримання 

безкоштовної довідки/виписки про поточний розмір заборгованості за споживчим кредитом, розмір повернутої суми Кредиту, про 

платежі за Кредитним договором. 
Інша інформація (в тому числі довідки) або частіше, ніж один раз на місяць, можуть надаватись Банком клієнтам зі стягненням 

відповідної комісійної винагороди, згідно Тарифів Банку. 

3.3.5. Банк зобов’язаний зберігати банківську таємницю. 
 

 3.4. Банк має право:  
3.4.1.здійснювати договірне списання коштів з Рахунків Клієнта у випадках, передбачених нормами чинного законодавства 

України та цими Умовами, Комплексним договором;  

3.4.2. переглядати та зменшувати Ліміт Овердрафту або анулювати Ліміт Овердрафту, на що Клієнт погоджується в свою чергу; 

3.4.3. повністю або частково зупинити надання Овердрафту, а також вимагати від Клієнта негайного (протягом 30 календарних 
днів з моменту отримання відповідного повідомлення від Банку) дострокового погашення наданого Овердрафту, процентів, комісії, 

інших платежів та можливої неустойки (штрафів, пені) за цими Умовами відповідно до п. 3.2.4., в тому числі, але не виключно, у разі: 

3.4.3.1. наявності простроченої заборгованості за Овердрафтом, Кредитом, за нарахованими процентами, комісіями, в тому числі у 
випадку хоча б одноразового порушення Клієнтом  строку повернення процентів за Овердрафтом; 

3.4.3.2. погіршенні або невідповідності фінансового стану Клієнта вимогам Банку (що визначається Банком самостійно), наявності 

інших обставин, які можуть негативно вплинути на плато- та кредитоспроможність Клієнта або у разі погіршення якості 
обслуговування по інших кредитних зобов'язання Клієнта перед Банком; 

3.4.3.3. накладення арешту на грошові кошти Клієнта на його рахунках, відкритих у Банку, та/або здійснення примусового 

стягнення коштів з таких рахунків відповідно до вимог чинного законодавства України; 
3.4.3.4. не здійснення протягом двох місяців перерахування заробітної плати на Картковий рахунок. 

3.4.3.5. порушення Клієнтом умов цих Умов. 

3.4.3.6. зміни економічної ситуації у кредитно-фінансовій системи України, кон‘юнктури ринку грошових ресурсів на Україні, в 
тому числі, але не обмежуючись, внаслідок прийняття органами державної влади України та/або органами місцевого самоврядування 

нормативно-правових актів (рішень), що прямо або опосередковано впливають на стан грошового (кредитного) ринку України, а також 
за рішенням Правління, кредитного комітету (комісії) або відповідного уповноваженого органу (особи) Банку (відкличне зобов’язання); 
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3.4.3.7. звільнення Клієнта з підприємства, установи, організації де він працював на момент встановлення Овердрафту; 

3.4.3.8. розірвання Договору про надання послуг між Банком та Підприємством, на якому працював Клієнт на момент 

встановлення Овердрафту. 
3.4.4. зменшувати Ліміт Овердрафту, повністю або частково зупинити надання Овердрафту, а також вимагати від Клієнта 

негайного (протягом 30 календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення від Банку) дострокового погашення 

наданого Овердрафту, процентів, інших платежів та можливої неустойки (штрафів, пені) у випадках, передбачених п. 3.4.3. цих Умов; 
3.4.5. надавати у повному обсязі інформацію про Клієнта, а також інформацію про кредитну історію, що внесена Клієнтом в 

Анкету –заяву про акцепт, до бюро кредитних історій з метою формування та ведення його кредитної історії як суб'єкта кредитної 

історії, в тому числі: інформації щодо виконання договорів, дія яких припинена виконанням зобов‘язань; інформації щодо чинних 
договорів укладених раніше, інформації, яка внесена до Анкети- заяви про акцепт з метою отримання нового кредиту та інформації 

щодо укладення нового договору. 

Разом із укладанням Договору Клієнт надає Банку згоду на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних 
історій інформації щодо себе, форма та зміст якої, передбачені внутрішніми нормативними документами Банка;   

3.4.5. направляти на номери мобільних телефонів Клієнта повідомлення інформаційного характеру згідно п.6.3 цих Умов.  

  

4. Відповідальність Сторін  

4.1. За невиконання або несвоєчасне, не в повному обсязі виконання Клієнтом зобов’язання перед Банком у розмірі та в строки, 

передбачені Договором про надання овердрафту та цими Умовами, Банк має право нараховувати на суми прострочених платежів та 
стягувати пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, за 

кожен день прострочення, починаючи з дня, коли відповідна сума мала бути сплачена, до дати фактичної її сплати, але не більше 15% 

від суми простроченого платежу. 
Сукупний розмір неустойки (пені, штрафу) не може перевищувати половини суми кредиту, одержаної Позичальником за 

Договором про надання овердрафту.  

4.2. Банк не несе відповідальності за збитки, завдані Клієнту у разі:   
4.2.1. неотримання або затримки отримання SMS-повідомлень Клієнта, що виникли не з вини Банку (несправність з боку 

мобільного оператора, відсутності мобільного зв’язку, поломки телефону тощо);  

4.2.2. навмисного та\або ненавмисного доступу до інформації Клієнта, що знаходиться у поза межами банківських каналів зв’язку 

та у небанківських системах зберігання інформації Клієнта;  

4.2.3. якщо інформація, яка передається відкритими каналами мобільного зв’язку стала відомою третім особам без відома на те 
Клієнта або Банку.  

4.3. банк несе відповідальність за неправомірне розголошення банківської таємниці відповідно до чинного законодавства. 

  

5. Порядок врегулювання спорів   

5.1. Сторони, погодились, що будь-які спори, що можуть виникнути між Банком та Клієнтом на підставі Договору, що стосуються 

захисту прав споживачів, підлягають вирішенню в порядку передбаченому чинним в Україні законодавством.   
5.2. У випадку настання обставин, що процесуально унеможливлюють судовий захист прав і законних інтересів сторін у порядку 

визначеному п. 5.1. цих Умов, судовий захист прав і законних інтересів сторін здійснюється в порядку передбаченому чинним 

законодавством Україні.  
  

6. Заключні положення 

6.1. Сторони домовились, що дані Умови/ Тарифи для діючих Клієнтів Банку можуть бути змінені на підставі рішення 
уповноваженого органу Банку в наступному порядку.   

Банк надсилає Клієнтам пропозицію про зміну Тарифів/Умов шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Банку за 

адресою: https://www.ukrcapital.com.ua (надалі за текстом – «Сайт Банку»). У повідомленні про нові Тарифи/Умови Банк зазначає, що 
Клієнт має право до дати введення в дію нових Тарифів/Умов розірвати Договір без сплати додаткової комісії за його розірвання. Нові 

Тарифи/Умови для діючих Клієнтів Банку вступають в дію на тридцять перший календарний день з дати оприлюднення таких 

Тарифів/Умов на Сайті Банку. Нові Тарифи/Умови для нових Клієнтів Банку (Клієнтів, які на дату набрання чинності змінами не 
користувались відповідним продуктом Банку, Тарифи/Умови за яким змінюються) вступають в дію з дати визначеної в рішенні 

уповноваженого органу Банку та за умови їх оприлюднення на Сайті Банку.  

6.1.1. У разі незгоди з новими Тарифами/Умовами, діючий Клієнт протягом тридцяти календарних днів з дати їх оприлюднення на 
Сайті Банку має право відмовитись від Договору про надання овердрафту за умови повного виконання зобов’язань за Договором про 

надання овердрафту, шляхом подання заяви про закриття Карткового рахунку, встановленої Банком форми. З дати отримання Банком 

заяви про закриття Карткового рахунку у вказаний тридцятиденний строк, зміни щодо нових Тарифів/Умов вважаються Сторонами 
такими, що не набули чинності для такого Клієнта, а Клієнт – таким, що скористався своїм правом відмови від Договору про надання 

овердрафту. Датою отримання заяви про закриття Карткового рахунку вважається дата, зазначена працівником Банку в реквізиті 

«Відмітка Банку» заяви про закриття рахунку.   
Після отримання від Клієнта заяви про закриття Карткового рахунку Банк припиняє обслуговування Клієнта згідно  Договору про 

відкриття та  здійснення операцій за поточними (картковими) рахунками та закриває Картковий рахунок, а Договір про надання 

овердрафту вважається Сторонами припиненим.  
При цьому припинення Договору про надання овердрафту відповідно до цього п. 6.1.1. Умов є можливим виключно у разі 

погашення Клієнтом всієї заборгованості за Овердрафтом, у т.ч. заборгованості за нарахованими процентами, Недозволеним 

овердрафтом (в т.ч. простроченою заборгованістю), комісіями, неустойками, а також іншими платежами, які стали наслідком або 
виникли згідно з Договором про надання овердрафту та Тарифами.   

6.1.2. У разі, якщо у строк, визначений п. 6.1.1. цих Умов, Банк не отримує заяви про закриття Рахунку, нові Тарифи/Умови 

вважаються погодженими Клієнтом.  
6.2. Підписанням Договору/Договору про надання овердрафту Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з Комплексним договором, 

цими Умовами, Умовами відкриття та здійснення операцій за поточними (картковими) рахунками та Тарифами, погоджується вважати 

їх положення обов’язковими до застосування до відносин, які виникли на підставі цього Договору/ Договору про надання овердрафту. 
6.3. Підписанням Договору/Договору про надання овердрафту Клієнт надає Банку повну та безумовну згоду на передачу Банком 

інформації стосовно умов виконання Договору/Договору про надання овердрафту та у рекламних цілях, зокрема про зміну Тарифів, 

закінчення строку дії Карток, пропозиції нових продуктів та послуг, суми до погашення по Кредитам Держателя, простроченої 
заборгованості - шляхом відправки SMS, голосового повідомлення на номер мобільного телефону Клієнта, зазначений в Анкеті – Заяві 

про акцепт або повідомлений в порядку, передбаченому п. 3.1.4 цих Умов. При цьому Клієнт надає згоду на передачу вказаної 

інформації відкритими каналами мобільного зв’язку, та на те, що інформація щодо операцій клієнта таким чином може стати відома 
(розголошена) третім особам, які обслуговують мобільні канали зв’язку або отримали до них доступ неправомірно.  

6.4. Договір набуває чинності з дати підписання Клієнтом Анкети – заяви про акцепт та Заяви про встановлення овердрафту та діє 

до виконання Сторонами належним чином і у повному обсязі всіх своїх зобов’язань за Договором, до настання умов передбачених 

Комплексним договором та Умовами. Дія Договору може бути припинена за згодою Сторін. 
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