ТИПОВА ФОРМА
Договору про надання
Овердрафту
для Банківського продукту «Кредитна картка «BISешка»
Затверджена Протоколом Правління від 22.01.2020р. № 22/01-1

Договір про надання Овердрафту №_________
м. _____

Сторона 1:

«____» ____________ 20__ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», юридична особа за законодавством України,
(надалі – «Банк»), в особі _______, який(а) діє на підставі ______________________________, з однієї сторони,
____________________ П.І.Б. (надалі – «Позичальник» або «Клієнт»), з іншої сторони, що разом іменуються в тексті цього

Сторона 2:

Договору «Сторони», а кожен окремо «Сторона»,

розуміючи значення своїх дій, керуючись взаємною згодою та діючи добровільно, уклали цей Договір про надання Овердрафту №__

від «__»

_________ 20__ р. (надалі – «Договір») про наступне:
І. ЗАЯВА про надання Овердрафту

1.1.
Ліміт Овердрафту

________________________ (_________________) гривень

1.2.

Валюта Овердрафту

Гривня

1.3.

Тип кредиту

Кредитування рахунку (Овердрафт)

1.4.

Цільове використання
(мета отримання) Овердрафту

Споживчі потреби

1.5.

Спосіб надання Овердрафту

Готівкою та/або безготівково при здійсненні розрахунків платіжною карткою

1.6.

Строк дії Овердрафту

з «__» __________ 20__ року до «__» ____________ 20__ року

1.7.

Картковий рахунок

№ 2620______________, відкритий у Банку
0,01 % річних - пільгова процентна ставка, що нараховується за користування кредитними
коштами за рахунок Ліміту Овердрафту протягом дії Пільгового періоду;
40,0 % річних - процентна ставка, що нараховується за користування кредитними
коштами за рахунок Ліміту Овердрафту після закінчення Пільгового періоду або за
відсутності дії Пільгового періоду.
Фіксована
-

1.8.

Процентна ставка*

1.9.

Тип процентної ставки

1.10.

Термін погашення процентів
за користування Овердрафтом

1.11. Умови

Орієнтовна реальна річна процентна
1.12. ставка

- щомісячно в Розрахунковий день
Умови надання Овердрафтів на Карткові рахунки з пільговим періодом, що є невід’ємною
частиною Правил та розміщені на Офіційному сайті Банку www.bisbank.com.ua
____% річних
максимальна Реальна річна процентна ставка, враховуючи неможливість визначити модель
поведінки Позичальника по використанню та поверненню коштів за Договором про надання
Овердрафту.

1.13.

Орієнтовна загальна вартість кредиту
(Овердрафту)

________________________ (_________________) гривень.

Обчислення Орієнтовної реальної річної процентної ставки, зазначеної в п. 1.12. Договору, та Орієнтовної загальної вартості кредиту
(Овердрафту), зазначеної в п. 1.13. Договору, базуються на обраних Позичальником умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні,
що цей Договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а Банк і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки,
визначені в Договорі.
Орієнтовна реальна річна процентна ставка та Орієнтовна загальна вартість кредиту (Овердрафту) обчислені на основі припущення, що
процентна ставка та інші платежі за послуги Банку залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії Договору.
* Розміри Процентних ставок (як протягом дії Пільгового періоду, так і після закінчення Пільгового періоду або за відсутності дії Пільгового
періоду) за користування кредитними коштами за Овердрафтом указані на дату підписання цього Договору і визначаються в Тарифах та можуть
бути змінені в порядку, передбаченому Умовами та Правилами.

Банк ______________________________

Позичальник______________________________

ІІ. Основні положення
2.1.

Цей Договір про надання Овердрафту №__ від «__» _______ 20__ року (надалі – «Договір») складається із Заяви про надання Овердрафту

(надалі – Заява), що є невід’ємною частиною цього Договору, Умов надання Овердрафтів на Карткові рахунки з пільговим періодом (надалі –
«Умови»), додатків до цього Договору, а також додаткових договорів до цього Договору. Договір є невід’ємною частиною Договору комплексного
банківського обслуговування (надалі – «Договір комплексного обслуговування», «ДКО»), укладеного між Банком і Клієнтом на умовах Правил
надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів – фізичних осіб у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖЕНЬ», що розміщені на Офіційному сайті Банку www.bisbank.com.ua (надалі – «Правила»).
2.2.

Терміни, що використовуються в цьому Договорі з великої літери, є визначеними термінами і мають такі значення, які визначені для них в

цьому Договорі та ДКО, укладених між Банком та Клієнтом на умовах Правил, а також Умов.
2.3.

Для надання Овердрафту Позичальникові попередньо відкривається Картковий рахунок у Банку.

2.4.

Підписанням Заяви Позичальник підтверджує, що перед укладанням Договору Банк безоплатно надав йому інформацію, необхідну для

порівняння різних пропозицій Банку з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з
урахуванням обрання певного типу кредиту, у вигляді Паспорта споживчого кредиту до Банківського продукту «Кредитна картка «BISешка»..
2.5.

Підписанням Заяви Позичальник підтверджує, що перед укладанням Договору Банк ознайомив його з Умовами, з переліком необхідних

документів, Тарифами, Позичальник згоден із ними та приймає їх як обов’язкові для виконання.
2.6.

Позичальник підтверджує, що зазначені в Договорі дані відповідають дійсності та надає згоду Банку на перевірку достовірності наданої

інформації.
2.7.

Договір між Банком та Позичальником на умовах Правил є укладеним із моменту прийняття Банком від Клієнта Заяви, яка є акцептом

Клієнта на укладення Договору на умовах Правил (у т.ч. Умов). Заява вважається прийнятою Банком із моменту вчинення Банком (уповноваженою
особою Банку) відповідної відмітки про прийняття (реєстрацію) Заяви про надання Овердрафту.
2.8.

Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткових договорів до цього Договору, за винятком змін

та доповнень, які набувають чинності в інший спосіб, визначений у Договорі, Умовах та/або ДКО в цілому.
2.9.

Усі додаткові договори та додатки до даного Договору є його невід’ємними частинами.

2.10. Позичальник запевняє Банк у тому, що укладаючи цей Договір Позичальник не помиляється стосовно обставин, що мають суттєве значення
(природа Договору, права та обов’язки Сторін, інші умови Договору).
2.11. Підписанням Договору Позичальник підтверджує, що Банк надав йому підписаний зі сторони Банку оригінальний примірник цього Договору.
IIІ. Умови надання Овердрафтів на Карткові рахунки з пільговим періодом є публічною пропозицією (офертою) та розміщені на
Офіційному сайті Банку www.bisbank.com.ua
ІV. Відмітка Банку про прийняття (реєстрацію) Заяви про надання Овердрафту

_____________

_________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________

Дата
Підпис уповноваженої особи Банку та печатка
Банку

ПІБ, посада уповноваженої особи Банку

V. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

ПОЗИЧАЛЬНИК
________________________________________________
зареєстроване місце проживання: _______________________________

Місцезнаходження та поштова адреса:

фактичне місце проживання:___________________________________

04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д;
тел. (044) 207-70-24

паспорт:
_________________________________________________________

код банку 380281, код ЄДРПОУ 33695095.

_________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків
_________________________________________________

Назва відділення

Тел. _____________________________________________

Адреса відділення
_______________________________________________
Начальник відділення
________________________________/Прізвище, ініціали
________________________

___________________________ /Прізвище, ініціали
____________________________

