В редакції від «07» лютого 2017 р.
ДОДАТКОВА УГОДА
ДО ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ № __________ від __________________ року
Місто ____________________, Україна

_______________________дві тисячі_________________ року

БАНК: Публічне акціонерне товариство „УКРСОЦБАНК”, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29, ідентифікаційний код 00039019, в особі уповноваженого
представника ________________________________________,
КЛІЄНТ: ___________________________________________________ _______________________________________ серія ____№_________,
(ПІБ Клієнта)
(документ, що засвідчує особу)
орган що видав______________________________________________________
___________, дата видачі __.__.____р., термін дії __.__.____р. (у разі
наявності), який (яка) мешкає за адресою: _________________________ _____________________________________, реєстраційний номер облікової картки
платника податків___________________________________________
ЗАЯВА
ПРО ВІДКРИТТЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ (ОВЕРДРАФТУ) ПІД ЗАСТАВУ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ГРОШОВІ КОШТИ НА ДЕПОЗИТНОМУ
РАХУНКУ

Клієнт звертається до Банку з проханням відкрити кредитну лінію (овердрафт) під заставу майнових прав на грошові кошти на Депозитному
рахунку ____________________ (зазначаються реквізити депозитного рахунку) (надалі – «Депозитний рахунок»), відкритого на підставі Договору
банківського вкладу № ________________ від ____________________ року (надалі – «Договір») та внести наступні зміни до Договору:
1.
1.1. СТРОК ДЕПОЗИТУ
1.2. ДОСТРОКОВЕ ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ:
1.3.
РАХУНОК
ПРОЦЕНТІВ:
1.4.
РАХУНОК
ДЕПОЗИТУ:

ДЛЯ
ДЛЯ

ЗАРАХУВАННЯ
ПОВЕРНЕННЯ

УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ДЕПОЗИТУ

З ________ року по ________ року (невключно).
При цьому Клієнт та Банк погоджуються, що з дати підписання цієї Заяви умова Договору щодо
автоматичної пролонгації Депозиту не застосовується.
Не здійснюється.
Часткова видача депозиту до закінчення строку, зазначеного в п.1.1. цієї Заяви не допускається.
№ ________________, код банку __________.
№ ________________, код банку __________.

1.5. Банк та Клієнт домовилися, що повернення суми депозиту та зарахування процентів, нарахованих на депозит здійснюється виключно на рахунки,
зазначені в п. 1.3. та п. 1.4. цієї Заяви на дату підписання цієї Заяви. При цьому будь-які наступні зміни таких рахунків не здійснюються, а у разі їх здійснення,
такі зміни є дійсними для Сторін виключно у випадку їх вчинення в письмовій формі та із обов’язковим зазначенням умови про незастосування п. 1.5. цієї
Заяви.
2.

УМОВИ ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ (ОВЕРДРАФТУ)
________________________________________, відкритий на підставі Договору банківського поточного
(карткового) рахунку № ________________ від ___________________ року.

2.1. НОМЕР РАХУНКУ:
2.2.ТИП КАРТКИ:
2.3.СУМА КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ (ОВЕРДРАФТУ):
2.4.СТРОК
КРЕДИТНОЇ
ЛІНІЇ
(ОВЕРДРАФТУ):
2.5.ПРОЦЕНТНА
СТАВКА
ЗА
КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТНОЮ ЛІНІЄЮ
(ОВЕРДРАФТОМ):

не більше _______________________ (зазначається сума прописом) гривень.
з __________________________(зазначається дата підписання цього Договору) року по
______________________(зазначається дата, яка передує даті закінчення строку Депозиту) року.
_____ (_____) процентів річних протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати видачі чергового траншу в
межах суми Кредитної лінії (овердрафту), вказаної в п. 2.3. цієї Заяви (надалі – «пільговий період»), а
починаючи з наступного календарного дня після спливу зазначеного в цьому п. 2.5. пільгового періоду
процентна ставка за користування Крединою лінією встановлюється у розмірі ________
(_____________) процентів річних.
____ (_____) процентів річних.

2.6.ПРОЦЕНТНА
СТАВКА
ЗА
КОРИСТУВАННЯ
НЕДОЗВОЛЕНИМ
ОВЕРДРАФТОМ:
2.7.
ПРОЦЕНТНА
СТАВКА
ЗА ____ (____) процентів річних.
КОРИСТУВАННЯ
ПРОСТРОЧЕНОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ (ЗА КРЕДИТОМ ТА
НЕДОЗВОЛЕНИМ ОВЕРДРАФТОМ):
2.8. Детальний розпис сукупної вартості Кредиту, значення реальної процентної ставки та абсолютне подорожчання Кредиту наведено в Додатку № __ до
цієї Додаткової угоди, що є її невід’ємною частиною. При зміні Процентної ставки за Кредитом згідно укладених між Сторонами додаткових угод, в т.ч. у
випадку зміни процентної ставки за Депозитом, Банк за вимогою Клієнта надає оновлений Детальний розпис сукупної вартості кредиту, значення реальної
процентної ставки та абсолютне подорожчання кредиту в зв’язку з чим Сторони підписують нову редакцію Додатку №___ до цієї Додаткової угоди.
2.9. КОМІСІЯ ЗА ВИДАЧУ КРЕДИТНИХ ___% (______) процентів від суми кожного чергового траншу.
КОШТІВ:
3. УМОВИ ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ГРОШОВІ КОШТИ НА ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКУ

3.1. Згідно цієї Заяви Клієнт у якості забезпечення виконання всіх зобов’язань за Додатковою угодою № ______________ від _________________ року
(зазначаються реквізити цієї додаткової угоди) до Договору банківського вкладу № ______________ від _________________ року (зазначаються реквізити
договору баківського вкладу, до якого укладається дана додаткова угода) передає Банку в заставу майнові права на отримання грошових коштів у сумі
_______ (_______________) __________ гривень, що знаходяться на Депозитному рахунку та становлять суму Депозиту, розміщеного відповідно до умов
Договору (надалі – «Предмет застави»).
3.1.1.
Боржником
по
відношенню
до Клієнта
за
Договором
в
частині
розміщеного Депозиту є
Банк,
місцезнаходження
____________________________________, МФО _________, код _______________.
_______ (_______________) __________ гривень.
3.1.2. Заставна вартість Предмету застави:
3.2. Суть та розмір забезпечених заставою вимог: виконання зобов’язань Клієнта перед Банком, зокрема:
- повернення траншів кредиту, що надаватимуться в межах максимального ліміту заборгованості у розмірі, зазначеному в п. 2.3. цієї Заяви,
Недозволеного овердрафту (у разі виникнення Недозволеного овердрафту), з порядком та терміном погашення, що визначаються цією Заявою та Умовами
встановлення кредитної лінії за поточними (картковими) рахунками;
- сплата процентів за користування кредитом, процентів за користування Недозволеним овердрафтом (у разі виникнення Недозволеного овердрафту),
а також процентів за користування простроченою заборгованістю (за кредитом та Недозволеним овердрафтом), у розмірі, у строки та порядку, що
КЛІЄНТ _______________________________
БАНК _______________________________

визначаються цією Заявою та Умовами встановлення кредитної лінії за поточними (картковими) рахунками;
- сплата можливої неустойки (штраф, пеня), що визначається цією Заявою та Умовами встановлення кредитної лінії за поточними (картковими)
рахунками;
- інші витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги.
3.3. Порядок звернення стягнення на Предмет застави та інші умови застави майнових прав на грошові кошти на депозитному рахунку, які не визначені в цій
Заяві визначаються в Умовах встановлення кредитної лінії за поточними (картковими) рахунками.
- укладає з ПАТ «Укрсоцбанк» додаткову угоду про відкриття та обслуговування кредитної лінії
(овердрафту) під заставу майнових прав на грошові кошти на депозитному рахунку до Договору на
умовах, викладених у цій Заяві, Правилах надання банківських послуг на умовах комплексного
банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк», Умовах встановлення
кредитної лінії за поточними (картковими) рахунками, Умовах відкриття та обслуговування
банківських вкладних (депозитних) рахунків та випуску іменних ощадних (депозитних) сертифікатів
(надалі – «Додаткова угода»), з якими Клієнт ознайомився, з ними погоджується і зобов’язується
виконувати. Цим Клієнт підтверджує досягнення згоди щодо всіх істотних умов договорів, які
передбачені чинним законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних в
т.ч. персональних, вказаних в Анкеті.
- підтверджує, що ознайомлений з попередньою інформацією про умови кредитування та орієнтованою
сукупною вартістю кредиту.
- підтверджує, що ознайомлений та згоден з тим, що на розміщений ним у Банку згідно Договору вклад
у зв’язку із набуттям ним статусу Предмета застави згідно цією Додатковою угодою не поширюються
гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Банк та Клієнт погоджуюються, що інші умови Договору залишаються незмінними і діють в частині, що не суперечить цій Додатковій угоді, при цьому Банк
та Клієнт підтверджують за ними свої зобов’язання.
Примірник цієї Додаткової угоди Клієнтом отримано.
ПІБ КЛІЄНТА:
ДАТА ТА ПІДПИС КЛІЄНТА:
ПІБ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ БАНКУ:
ДАТА ТА ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ
БАНКУ:
М.П.
ПІДПИСАННЯМ ЦІЄЇ ЗАЯВИ КЛІЄНТ:

ЗАЯВА
Я, __________________________________ (ПІБ чоловіка/дружини Клієнта), на дату написання цієї заяви, перебуваючи з ____________ (ПІБ
Клієнта) в зареєстрованому шлюбі, цією заявою надаю йому/їй свою згоду на укладення вищевикладеного договору. Підтверджую, що з умовами
вищевикладеного договору ознайомлена (ний), ніяких заперечень, а також непорозумінь його положень немає. Умови вищевикладеного договору погоджую.
Зі змістом статей 60 – 74 Сімейного кодексу України, в редакції чинній на момент написання цієї заяви, статей 190, 192, 222 Кримінального кодексу України, в
редакції чинній на момент написання цієї заяви, ознайомлена (ний), положення вказаних статей мені повністю зрозумілі.
"__" _________ 201__ року

____________ _________________________________
(підпис)
(ПІБ чоловіка/дружини Клієнта)
Я, __________________, (ПІБ працівника Банку, що затверджує справжність підпису) уповноважена особа ПАТ «Укрсоцбанк» засвідчую справжність
підпису громадянина__________________, який зроблено в моїй присутності.
"__" _________ 201__ року

___________
(підпис)
________________________________
Додається до договору у разі наявності у Клієнта дружини/чоловіка

АБО
ЗАЯВА
Я, _________________ (ПІБ особи, з якою Клієнт проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбу), цією заявою надаю згоду _________________(ПІБ
Клієнта), з якою/им я проживаю однією сім’єю, але не перебуваю в шлюбі, на укладення вищевикладеного договору. Підтверджую, що з умовами
вищевикладеного договору ознайомлений/а, ніяких заперечень, а також непорозумінь його положень немає. Умови вищевикладеного договору погоджую. Зі
змістом статей 60 – 74 Сімейного кодексу України, в редакції чинній на момент написання цієї заяви, статей 190, 192, 222 Кримінального кодексу України, в
редакції чинній на момент написання цієї заяви, ознайомлений/а, положення цих статей мені повністю зрозумілі.
"__" _________ 201__ року

____________
______________________________________________________
(підпис)
(ПІБ особи, з якою Клієнт проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбу)
Я, __________________, (ПІБ працівника Банку, що затверджує справжність підпису) уповноважена особа ПАТ «Укрсоцбанк» засвідчую справжність
підпису громадянина ______________________________, який зроблено в моїй присутності.
"__" _________ 201__ року

___________
(підпис)
________________________________
Додається до договору у випадку, коли Клієнт перебуває у громадянському шлюбі /проживає однією сім’єю з будь-якою жінкою/чоловіком без реєстрації
шлюбу
АБО
ЗАЯВА
Я, _________________, (ПІБ Клієнта) цією заявою свідчу, що на момент укладення вищевикладеного договору в шлюбі не перебуваю. Підтверджую,
що з умовами вищевикладеного договору ознайомлений/а, ніяких заперечень, а також непорозумінь його положень немає. Умови вищевикладеного договору
погоджую. Зі змістом статей 60 – 74 Сімейного кодексу України, в редакції чинній на момент написання цієї заяви, статей 190, 192, 222 Кримінального
кодексу України, в редакції чинній на момент написання цієї заяви, ознайомлена, положення цих статей мені повністю зрозумілі. Підтверджую відсутність
проживання однією сім’єю з будь–якою/им жінкою/чоловіком без реєстрації шлюбу.
"__" _________ 201__ року

____________ _________________________________
(підпис)
(ПІБ Клієнта)
Я, __________________, (ПІБ працівника Банку, що затверджує справжність підпису) уповноважена особа ПАТ «Укрсоцбанк» засвідчую справжність
підпису громадянина __________________, який зроблено в моїй присутності.
"__" _________ 201__ року

___________

(підпис)
________________________________
Додається до договору у випадку, коли Клієнт не перебуває у шлюбі
КЛІЄНТ _______________________________

БАНК _______________________________

