
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Голові Правління АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ» 

 

____________________________                                                                                   
(ПІБ позичальника/заставодавця/заставодавців) 

 

____________________________                                                                                   
(адреса місця реєстрації) 

 

____________________________                                                                                   
(адреса останнього місця проживання) 

 

____________________________                                                                                   
(адреса тимчасового перебування) 

 

паспорт: ___________, виданий 

________________________________________________    

 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків №_____________________ 

 

 

 

 

Повідомлення 

 

Я, _________________________________, хочу повідомити про пошкодження/знищення майна внаслідок 

військової агресії Російської Федерації, яке перебуває в іпотеці/заставі Банку, як забезпечення/часткове 

забезпечення виконання зобов’язань за Договором про споживчий кредит №____ від ______20__року з 

__________________________. 

 

Майно 1: 

_____________ квартира заг.площею ____ кв.м., житловою площею ____ кв.м 

Адреса:  

_______ область, місто/село/смт _________, вул. _______, буд.__, кв.____ 

Власник/власники:  

 

(прізвище, ім’я, по-батькові)  

 

Стан нерухомості : 

o Пошкоджена частково: пошкоджені вікна, балкон, але тримальні стіни не постраждали 

o Непридатна до експлуатації: пожежа, ушкодженв тримальні стіни або покрівля, знищено частину 

багатоквартирного будинк=-ю 

o Знищена повністю 

 

Опис пошкоджень: _____________________________________________________________________________ 

 

 фото/відео фіксацію надсилаю на поштову скриньку : rozcred@bisbank.com.ua 

 дії вчинені по фіксації \ відновлення  пошкодженого майна (вказати та надати копію 

документа):  
o зареєстрована інформація у застосунку «Дія»  

o складені акти з органами місцевого самоврядування 

o складені акти про пожежу з ДСНС 

o подані зави про злочин 

o  інше (вказати) 

 

 Майно 2: 

_____________ приватний будинок заг.площею ____ кв.м., житловою площею ____ кв.м 

Адреса:  

_______ область, місто/село/смт _________, вул. _______, буд.__ 

Власник/власники:  

 
(прізвище, ім’я, по-батькові)  

 

mailto:rozcred@bisbank.com.ua


Стан нерухомості : 

o Пошкоджена частково: пошкоджені вікна, балкон, але тримальні стіни не постраждали 

o Непридатна до експлуатації: пожежа, ушкоджені тримальні стіни або покрівля, знищено частину 

багатоквартирного будинку 

o Знищена повністю 

 

Опис пошкоджень: _____________________________________________________________________________ 

 

 фото/відео фіксацію надсилаю на поштову скриньку : rozcred@bisbank.com.ua 

 дії вчинені по фіксації \ відновлення  пошкодженого майна (вказати та надати копію 

документа):  
o зареєстрована інформація у застосунку «Дія»  

o складені акти з органами місцевого самоврядування 

o складені акти про пожежу з ДСНС 

o подані зави про злочин 

o  інше (вказати) 

 

 

Майно 3: 

автомобіль марки _______, модель _____, випуску _____ року, шасі (кузов, рама) № 

_________________________, реєстраційний № ________________, зареєстрований в __________ 

__/__/_____року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу _______, видане __/__/____року  

 

Місцезнаходження:  

_______ область, місто/село/смт _________, вул. _______, буд.__ 

Власник:  

 
(прізвище, ім’я, по-батькові)  

 

Стан транспортного засобу/опис пошкоджень: 

 

 фото/відео фіксацію надсилаю на поштову скриньку : rozcred@bisbank.com.ua 

 дії вчинені по фіксації \ відновлення  пошкодженого майна (вказати та надати копію 

документа):  
o зареєстрована інформація у застосунку «Дія»  

o складені акти з органами місцевого самоврядування 

o складені акти про пожежу з ДСНС 

o подані зави про злочин 

o  інше (вказати) 

 

Додатково повідомляю: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Додатково додаю: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Щодо подальшого обслуговування кредитної заборгованості повідомляю:  

 

 

__.__.20___ р.                 ________________________       ________________________. 
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