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Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості в 

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» 

 

 

І. Порядок погашення простроченої заборгованості 

 

1. Порядок погашення простроченої заборгованості за споживчим кредитом 

(заставне кредитування) 

 

Усі платежі, пов’язані з поверненням Кредиту, сплата процентів за користування 

ним, щомісячної комісії, неустойки та інших платежів здійснюються Позичальником 

на Рахунок погашення заборгованості, зазначений у п. 1.5.1 Договору споживчого 

кредитування (заставне кредитування), для подальшого розподілу за рахунками з 

обліку заборгованості. 

Банк здійснює перерахування коштів з Рахунку погашення заборгованості на 

погашення відповідної заборгованості протягом операційного часу. Кошти, що 

надійшли після операційного часу Банку, зараховуються на відповідні рахунки з 

обліку заборгованості наступного робочого дня. 

Встановлена наступну черговість погашення заборгованості за цими 

Договорами:  

1) прострочена до повернення сума Кредиту;  

2) прострочені проценти за користування Кредитом; 

3) сума Кредиту (поточна заборгованість згідно з Графіком платежів); 

4) проценти за користування Кредитом; 

5) прострочена щомісячна комісія; 

6) нарахована щомісячна комісія (згідно з Графіком платежів); 

7) передбачені цим Договором неустойки (штрафи, пеня); 

8) дострокове (в тому числі часткове) повернення суми Кредиту 

 

2. Порядок погашення простроченої заборгованості за споживчим кредитом 

(беззаставне кредитування) 

 

Погашення здійснюється шляхом зарахування коштів, спрямованих на 

повернення заборгованості за Договорами споживчих кредитів (без заставне 

кредитування), на відкритий Банком рахунок Позичальника 

IBAN__3802810002909_________ в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ». 

 

 

3. Порядок погашення простроченої заборгованості за споживчим кредитом 

(під заставу автомобіля) 

 

Усі платежі, пов’язані з поверненням споживчого кредиту під заставу 

автомобіля, сплата процентів за користування ним, щомісячної комісії, неустойки та 

інших платежів здійснюються Позичальником на Рахунок погашення заборгованості, 
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зазначений у п. 1.5.1 Договору споживчого кредитування (під заставу автомобіля ), для 

подальшого розподілу за рахунками з обліку заборгованості. 

Банк здійснює перерахування коштів з Рахунку погашення заборгованості на 

погашення відповідної заборгованості протягом операційного часу. Кошти, що 

надійшли після операційного часу Банку, зараховуються на відповідні рахунки з 

обліку заборгованості наступного робочого дня. 

Встановлена наступну черговість погашення заборгованості за цими 

Договорами:  

1) прострочена до повернення сума Кредиту; 

2) прострочені проценти за користування Кредитом; 

3) сума Кредиту (поточна заборгованість згідно з Графіком платежів); 

4) проценти за користування Кредитом; 

5) прострочена щомісячна комісія; 

6) нарахована щомісячна комісія (згідно з Графіком платежів); 

7) передбачені цим Договором неустойки (штрафи, пеня); 

8) дострокове (в тому числі часткове) повернення суми Кредиту 

 

 

4. Порядок погашення простроченої заборгованості за договорами про 

надання Овердрафту для кредитної картки “BISешка” та картковими рахунками 

 

Для надання Овердрафту Позичальнику у Банку попередньо відкривається 

Картковий рахунок, обслуговування якого здійснюється за Тарифами, які оприлюднені 

в приміщеннях Банку та на Офіційному веб-сайті Банку в мережі Інтернет 

www.bisbank.com.ua. 

 

Картковий рахунок поповнюється шляхом внесення готівкових коштів або 

шляхом перерахування коштів з інших рахунків згідно з чинним законодавством 

України за реквізитами, які можна отримати в Установі Банку. 

 

При зарахуванні коштів на Картковий рахунок договірне списання коштів на 

погашення суми надлімітної заборгованості, що може виникнути за Картковим 

рахунком, здійснюється в наступній послідовності: 

1) прострочена надлімітна заборгованість; 

2) прострочені нараховані проценти за користування надлімітною 

заборгованістю; 

3) надлімітна заборгованість. 

4) нараховані проценти за користування надлімітною заборгованістю;  

5) комісії, передбачені Тарифами 

 

Після погашення надлімітної заборгованості за рахунок зарахованих на 

Картковий рахунок коштів залишок коштів на Картковому рахунку стає доступним для 

використання Користувачами. 

Банк має право самостійно змінювати черговість погашення, в тому числі у 

зв’язку зі зміною облікової політики Банку. 

 

http://www.bisbank.com.ua/
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I. СПОСОБИ ПОГАШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

№ Спосіб погашення Додаткова інформація 

1 
Через операційні каси АТ «БАНК 
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» 

Безкоштовно 

2 Через операційну касу іншого Банку 
Згідно тарифів Банку, через який 

здійснюється погашення. 

3 

Через систему дистанційного 

обслуговування АТ «БАНК 

ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАЖДЖЕНЬ» 

Безкоштовно 

4 
Через термінал самообслуговування/ 
ПТКС 

Комісія за переказ сплачується окремо 

понад суму, яку клієнт вноситимете в 

рахунок погашення кредиту: розмір 

комісії - 0,5% від суми платежу + 5 грн. 

5 
Зарахування безготівкових 
коштів. 

Згідно тарифів Банку, через який 

здійснюється погашення. 

6 інший спосіб погашення 

У разі переказу коштів з інших банків – 

комісійна винагорода за тарифами інших 

банків. 

 


