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Заява-договір № _______ 

про встановлення Кредитного ліміту (в рамках банківського продукту 

«Кредитна карта для VIP-клієнтів») 

     м. _______   ___ ________  _____ р.  

  

1. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ 

1.1. Я, (вказується ПІБ Позичальника), (надалі – Позичальник), ознайомившись з Публічною пропозицією АТ 

«ТАСКОМБАНК» (надалі - Банк) на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних 

осіб, надалі – ДКБО, в редакції, яка на день підписання цієї Заяви–договору розміщена на веб-сайті Банку: 

https://tascombank.ua/ приєднуюсь та акцептую умови ДКБО, та шляхом підписання цієї Заяви-договору про 

встановлення Кредитного ліміту (надалі – Заява-договір) прошу Банк надати кредит у гривні на мій поточний 

рахунок №_____________(вказується поточний рахунок) (надалі – рахунок) шляхом встановлення Кредитного 

ліміту в сумі ________ (зазначається прописом)  грн., (надалі – Кредит або Кредитний ліміт), в рамках 

банківського продукту «__________» (вказується назва кредитного продукту) для здійснення платежів з рахунка, 

сума яких перевищує залишок грошових коштів на останньому, в межах якого я маю право здійснювати операції за 

рахунок наданого Банком кредиту відповідно до статті 1069 Цивільного кодексу України. 

     Проставленням, власноручно, свого підпису під цією Заявою-договором я згоден, що дана Заява-договір, а також 

Тарифи Банку є невід’ємними частинами  ДКБО (з усіма змінами та доповненнями, що відбулися протягом дії цієї 

Заяви-договору) та зобов’язуюсь повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом та інші плате-

жі, що передбачені умовами даної Заяви-договору та/або ДКБО. 

     Прошу вважати мій підпис, що наведений нижче, зразком мого підпису, та вважати його обов'язковим під час 

здійснення операцій за рахунками. 

1.2. Шляхом підписання цієї Заяви-договору Позичальник з однієї сторони та Банк, з іншої сторони, надалі  за 

текстом – окремо Сторона, разом Сторони, досягли згоди про наступне: 

1.3. Банк зобов’язується надати/встановити Позичальнику Кредитний ліміт відповідно до умов цієї Заяви-договору 

та ДКБО. 

1.4. Позичальник підтверджує, що ознайомлений та розуміє суть фінансової послуги щодо отримання  споживчого 

кредиту – грошові кошти, що надаються Позичальникові (споживачу) для задоволення власних потреб, не 

пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого 

працівника. 

1.5. Строк дії Кредитного ліміту становить ___ (кількість місяців)  місяців з моменту повідомлення Банком 

про факт встановлення Кредитного ліміту. Перегляд/зміна Кредитного ліміту може бути здійснено протягом 

строку дії останнього, при цьому, після закінчення зазначеного періоду, строк дії Кредитного ліміту автоматично 

продовжується на той самий строк, окрім випадків: 

- якщо Банк прийняв рішення не продовжувати строк дії Кредитного ліміту; 

- направлення Позичальником до Банку письмової заяви про відмову від користування Кредитним лімітом та/або 

про закриття Поточного рахунку. Кількість подовжень строку дії Кредитного ліміту не обмежена. В разі прийняття 

рішення про відмову в пролонгації Кредитного ліміту Банк письмово повідомляє Позичальника за 10 (десять) днів 

до закінчення строку дії Кредитного ліміту. При цьому, Сторони дійшли згоди, що датою, з якої починається 

перебіг строку повідомлення, є дата, зазначена на квитанції пошти, що надається Банку відділенням зв‘язку при 

надісланні рекомендованого листа або дата, зазначена в повідомленні, яке отримане Позичальником 

(уповноваженою особою Позичальника) особисто у Банку. 

- у випадку зміни (зменшення або збільшення) розміру дозволеного Кредитного ліміту та/або строку його дії, Банк 

повідомляє Позичальника, про встановлення нового розміру Кредитного ліміту та/або строку його дії, шляхом 

надсилання електронного повідомлення на зареєстрований (фінансовий) номер телефону Позичальника та/або через 

інші дистанційні канали зв’язку, відповідно до умов ДКБО або умов цієї Заяви-договору, або Сторони укладають 

додатковий договір/угоду до цієї Заяви-договору. 

1.6. Підписанням цієї Заяви-договору Позичальник підтверджує, що ознайомлений з умовами ДКБО, Заяви-

договору, Тарифами, Правилами користування електронним платіжним засобом, Таблицею обчислення загальної 

вартості кредиту та Паспортом споживчого кредиту (згідно з вимогами діючого законодавства) та отримав їх при-

мірники, вони йому  зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення. Проект зазначених документів, був нада-

ний Позичальнику  для ознайомлення перед їх укладенням та підписані Позичальником документи повністю відпо-

відають наданим останньому Банком проектам. 

1.7. Підписанням цієї Заяви-договору Позичальник погоджується, розуміє та підтверджує, що пропозиція Банку 

щодо надання/встановлення Кредитного ліміту є відкличною, і Банк залишає за собою право відмовити Пози-

чальнику в наданні Кредиту у випадках та порядку, передбачених умовами Заяви-договору або ДКБО. 
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1.8. За встановлення Кредитного ліміту Позичальник сплачує Банку в день фактичного встановлення Кредитного 

ліміту одноразову комісію у розмірі ______ (зазначити прописом) гривень, без ПДВ. 

1.9. За користування Кредитом встановлюється фіксована процентна ставка в розмірі ________% (зазначити 

прописом процентів) річних. 

1.10. Щомісячна комісія за користування Кредитом, становить ___________% (зазначити прописом відсотків) 

від суми заборгованості по кредиту, що була зафіксована на кінець звітного/попереднього місяця та нараховується 

кожного 26-го числа (якщо день нарахування припадає на вихідний або святковий день, або неробочий день, то 

нарахування здійснюється наступного  робочого   дня банку). 

     Щомісячна комісія не нараховується за умови, якщо в період з 1-го по 15-те число (включно) поточного 

місяця було здійснено повне погашення заборгованості по Кредиту(пільговий період). Пільговий період 

поширюється як на готівкові, так і на безготівкові платежі (наприклад, оплата в магазині), на операції зі зняття 

готівки у банкоматі або через касу. 

1.11. Внесення Обов’язкового мінімального платежу(надалі ОМП) за Кредитом повинно бути здійснено з 01-го по 

25-те число поточного місяця. Розмір ОМП становить _________________% (зазначити прописом відсотків). 

Якщо дата сплати припадає на вихідний /святковий /неробочий день, то платежі (списання коштів) здійснюються 

наступного робочого дня в Банку. В разі несплати Процентів за користування Кредитом у визначений у цьому 

пункті термін, наступного робочого дня несплачені Проценти визнаються простроченими. Плата за прострочення 

щомісячної мінімальної суми погашення за Кредитом становить ______ (зазначити прописом) гривень. 

1.12. При несплаті у встановлений цим Договором термін/строк заборгованості по Кредиту, Процентам по Кредиту, 

комісіям а також Процентам за неправомірне користування Кредитом (Несанкціонований кредитний ліміт), Банк 

має право стягнути, а Позичальник сплачує Банку пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу у 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє з дати виникнення обставин, що є підставою для застосування 

пені до дати припинення цих обставин, та нараховується щоденно. Розмір пені не може перевищувати 15 

відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки, що нарахована за порушення зобов’язань 

Позичальником на підставі цього Договору не може перевищувати половини суми, одержаної за цим Договором, і 

не може бути збільшена за домовленістю сторін. 

1.13. В рамках банківського продукту «Кредитна карта для VIP-клієнтів» та даної Заяви-договору: укладення 

договорів супровідних послуг, забезпечення (предмета застави), крім зазначених у цієї Заяві-договору - не 

передбачено. 

1.14.  Позичальник підтверджує, що вся інформація та/або надані ним документи є чинними (дійсними), повними і 

достовірними у всіх відношеннях на момент їх подання та відповідають оригіналу. 

1.15. Позичальник зобов’язується в період дії Заяви-договору та ДКБО повідомляти Банк про всі зміни в 

документах та/або відомостях, що були надані мною при укладанні цієї Заяви-договору (в тому числі паспортних 

даних, адреси місця проживання та/або реєстрації, контактних реквізитів тощо), у порядку, строках й обсягах, 

передбачених ДКБО, чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку 

України, в тому числі з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, але у будь якому 

разі не пізніше 10 робочих днів з дати настання відповідних змін. Про зміну адреси своєї електронної пошти 

Позичальник зобов’язується невідкладно письмово інформувати Банк. 

1.16. Позичальник підтверджує, що письмові розпорядження підписуватимуться останнім або уповноваженою ним 

особою за довіреністю. У разі  зміни  повноважень  особи  на  право  розпоряджатися рахунком Позичальник 

зобов'язується негайно повідомити про це Банк в письмовій формі. 

1.17. Позичальник підтверджує, розуміє та погоджується, що будь-які відомості, що містяться в Заяві-договорі, 

можуть бути в будь-який час перевірені уповноваженими АТ «ТАСКОМБАНК» особами або правонаступниками, в 

т.ч. за допомогою спеціалізованих агентств із використанням будь-яких джерел інформації. 

1.18. Позичальник ознайомлений, підтверджує, розуміє та погоджується з тим, що процентна ставка фіксована та 

не може бути змінена без згоди Позичальника. Проценти нараховуються за Кредитом щоденно на суму залишку 

заборгованості за Кредитним лімітом на кінець кожного дня за методом факт/360 та сплачуються Позичальником  

щомісячно. 

1.19. Позичальник ознайомлений, підтверджує, розуміє та погоджується з тим, що ним в повному обсязі отримана 

інформація про відсутність забезпечення за Кредитним лімітом та можливість дострокового повернення, шляхом 

збільшення суми щомісячних платежів. 

2. ІНШІ УМОВИ 

2.1. Укладаючи цю Заяву – договір Я (Позичальник) підтверджую: 

 2.1.1. Що не знаходжусь під впливом обману, насильства, зловмисної угоди або збігу важких для мене обставин. 

 2.1.2. Повідомлений про те, що умови надання Кредиту, в тому числі орієнтовний графік погашення, детальний 

розпис загальної вартості кредиту з урахуванням процентної  ставки  за  ним,  вартості  всіх  супровідних послуг, а 

також інших моїх фінансових зобов'язань, реальна річна процентна ставка, загальна вартість кредиту та усі інші 
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умови кредитування за банківським продуктом «Кредитна карта для VIP-клієнтів» викладені в Додатку 1 до даної 

Заяви-договору. Підписанням цієї Заяви-договору я підтверджую, що був ознайомлений в повному обсязі  з цими 

умовами  надання Кредиту, мені повністю зрозумілі всі умови, у мене немає зауважень, заперечень або доповнень 

щодо них. 

 2.1.3. У письмовій формі у повному обсязі  отримав від Банка інформацію, визначену ст. 11 Закону України «Про 

захист прав споживачів», ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування» та Правилами розрахунку банками 

України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про 

споживчий кредит, а також інформацію, визначену ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», та вся надана інформація  мені цілком зрозуміла та не потребує 

додаткового тлумачення. 

2.2. Підписанням цієї Заяви – договору підтверджую, що до моменту укладення цієї Заяви-договору отримав 

«Паспорт споживчого кредиту» та ознайомився у повному обсязі з інформацією, яка надається споживачу 

відповідно до вимог Закону України «Про споживче кредитування», а також отримав від представника Банку всі 

необхідні роз’яснення щодо такої інформації та пояснення щодо положень цієї Заяви-договору та підтверджую 

свою згоду із запропонованими умовами останньої. 

2.3.Позичальник має право: 

- на отримання інформації по Кредиту в разі особистого звернення за місцезнаходженням відділення Банку в якому 

відкрито рахунок Позичальника; 

- відмовитися від одержання Кредиту частково або в повному обсязі до дня видачі Кредиту; 

- протягом 14 календарних днів з дня укладення цієї Заяви-договору відмовитися від Заяви-договору без 

пояснення причин, у тому числі в разі отримання Позичальником грошових коштів; 

- про намір відмовитися від Заяви-договору Позичальник  повідомляє Банк у письмовій формі до закінчення  14 – 

денного строку з моменту укладення Заяви-договору, при цьому якщо Позичальник подає повідомлення/заяву не 

особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на 

вчинення таких дій;  
- протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення/заяви про відмову від Заяви-

договору Позичальник зобов'язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Заявою-договором, 

та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою 

Заявою-договором, при цьому Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою 

від Заяви-договору (про встановлення Кредитного ліміту). 
2.4. У разі зміни вартості кредитних ресурсів, Банк має право ініціювати зміну розміру процентної ставки за 
користування Кредитом. Банк повідомляє Позичальника про ініціювання таких  змін не пізніше ніж за 30 
(тридцять) календарних днів шляхом розміщення відповідного оголошення про зміни на інформаційних стендах, 
що знаходяться у приміщеннях Банку та/або на Офіційному сайті Банку, та/або надіслання інформації про зміни 
засобами поштового зв’язку, та/або текстовим повідомленням в електронному вигляді на Зареєстрований номер 
телефону Клієнта, та/або за допомогою Системи дистанційного банківського обслуговування Банку: інтернет-
банкінгу «TAS2U» та Мобільного застосунку «TAS2U» (далі – СДБО)  – на розсуд Банку, при цьому Клієнт має 
право розірвати Заяву-договір до дати, з якою застосовуватимуться зміни, без будь якої сплати за її розірвання, але 
з обов’язковим погашенням (поверненням) заборгованості Клієнта перед Банком.  
      Якщо Клієнт не повідомить Банк про розірвання Заяви-договору до дати, з якої застосовуватимуться такі зміни 

засобами поштового зв’язку, та/або текстовим повідомленням в електронному вигляді за допомогою СДБО або 

шляхом звернення до Контакт-центру, зміни вважаються погодженими Клієнтом та потребують укладення 

додаткового договору про внесення змін до Заяви-договору. 

2.5. У випадку отримання Позичальником супровідних послуг (зокрема платежів за розрахунково-касове 

обслуговування) Банку, що безпосередньо не пов’язані з укладенням цієї Заяви-договору, такі супровідні послуги 

(зокрема платежі за розрахунково-касове обслуговування) Банку оплачуються Позичальником у відповідності до 

Тарифів, які є невід’ємною частиною ДКБО, розміщені на офіційному веб-сайті Банку, в тому числі за посиланнями 

https://private.tascombank.ua/cards, https://private.tascombank.ua/credit та на інформаційних стендах в установах Банку. 
У разі зміни Банком Тарифів та/або інших умов надання послуги (крім визначених п.2.4.), зокрема про зміну в 
Тарифах, комісійних винагородах та інших зборах, що підлягають сплаті Клієнтом за обслуговування рахунку 
та/або платіжного інструменту, а також  зміну розміру винагороди Клієнту Банком за користування Клієнтом 
рахунком та/або Платіжним інструментом, Банк повідомляє Позичальника про ініціювання таких змін не пізніше 
ніж за 30 (тридцять) календарних днів шляхом надіслання інформації про зміни засобами поштового зв’язку, 
та/або текстовим повідомленням в електронному вигляді на зареєстрований номер телефону Клієнта, та/або за 
допомогою СДБО – на розсуд Банку, при цьому Клієнт має право розірвати Заяву-договір до дати, з якою 
застосовуватимуться зміни, без будь якої сплати за її розірвання, але з обов’язковим погашенням (поверненням) 
заборгованості Клієнта перед Банком.  
       Якщо Клієнт не повідомить Банк про розірвання Заяви-договору до дати, з якої застосовуватимуться такі зміни 
засобами поштового зв’язку, та/або текстовим повідомленням в електронному вигляді за допомогою СДБО або 
шляхом звернення до Контакт-центру, зміни вважаються погодженими Клієнтом та не потребують укладення 
додаткового договору про внесення змін до Заяви-договору. 

https://private.tascombank.ua/cards
https://private.tascombank.ua/credit
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2.6. Якщо не визначено інше в цій Заяві-договорі та/або ДКБО, то повідомлення та інша кореспонденція між 

Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів та/або вручення 

відповідних документів під особистий підпис іншої Сторони, або іншим способом, який дозволяє достовірно 

довести дату та зміст відправлення, зокрема за допомогою СДБО. 

2.7. Банк здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», 

перелік контактних даних АТ «ТАСКОМБАНК» зазначено у Реквізитах та на сайті Банку у розділі «Контакти» за 

посиланням https://tascombank.ua/contacts. 

У випадку неможливості врегулювання спірних питань, споживач фінансових послуг може звернутися до 

Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг за 

контактною інформацією на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України: 

https://bank.gov.ua/ або до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. 

2.8 Підписанням цієї Заяви-договору Позичальник надає згоду на розкриття (передачу) персональних даних, 

конфіденційної інформації, та інформації, що становить банківську таємницю, яка стала відома Банку в процесі 

укладання та виконання цієї Заяви–договору, зокрема до Бюро кредитних історій, правоохоронних та судових 

органів. Крім того, підписанням цієї Заяви-договору про приєднання підтверджує свою згоду та надає дозвіл на 

обробку своїх персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних», умов цієї Заяви-

договору та умов ДКБО. Також Позичальник підтверджує розуміє та погоджується, що  ознайомлений із змістом 

Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» в чинній редакції та інформацією 

(оприлюдненій на сайті Банку) про бюро кредитних історій, до яких буде передаватись інформація, передбачена 

ДКБО, та про адресу таких бюро кредитних історій. 

2.9. Підписанням цієї Заяви - договору як суб’єкт персональних даних, підтверджую, що мені відомі мої права, 

передбачені Законом України «Про захист персональних даних». Керуючись Законом України «Про захист 

персональних даних», своїм підписом підтверджую надання згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних з 

метою надання мені банківських послуг, передбачених Заявою-договором, на передачу моїх персональних даних з 

правом їх обробки та використання третіми особами у відповідності до вимог законодавства України,  у т,ч. з 

питань фінансового моніторингу, на надання моїх персональних даних до IRS, відповідно до Закону FATCA. Обсяг 

персональних даних, які оброблятимуться у базі персональних даних Банку, визначається Банком відповідно до 

вимог чинного законодавства України. Підписанням цієї Заяви-договору надаю згоду на розкриття (передачу) 

персональних даних, конфіденційної інформації, та інформації, що становить банківську таємницю, яка стала 

відома Банку в процесі укладання та виконання Заяви-договору відповідно до вимог законодавства України. 

2.10. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Заявою-договором Сторони несуть 

відповідальність згідно вимог законодавства України. 

2.11. Сторони погодилися, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили), що не 

залежать від волі Сторін, такі як: війна, військові дії, блокади, міжнародні санкції, інші дії держави, що створюють 

неможливість виконання Сторонами своїх зобов’язань, пожежі, повені, інші стихійні лиха, Сторона Договору, яка 

порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це 

порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що 

засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-

промисловими палатами. 

2.12. Відступлення права вимоги  та/або врегулювання  простроченої заборгованості Позичальника за цією Заявою-

договором щодо споживчого кредиту здійснюється відповідно до цивільного законодавства України з урахуванням 

особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування», зокрема: 

2.12.1. Банк має право відступити право вимоги за даною Заявою-договором новому кредитору або залучити 

колекторську компанію, до врегулювання простроченої заборгованості Позичальника, та зобов’язаний протягом 10 

робочих днів з дати відступлення права вимоги, за відповідним договором, щодо споживчого кредиту новому 

кредитору або залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості повідомити  

Позичальника у спосіб, визначений частиною першою статті 25 Закону України «Про споживче кредитування», про 

такий факт та про передачу персональних даних Позичальника, а також надати інформацію про нового кредитора 

або колекторську компанію відповідно інформації, що розміщена  на сайті Банку http://www.tascombank.com.ua  

Зазначений обов’язок зберігається за новим кредитором у разі подальшого відступлення права вимоги за 

відповідним договором. Укладення відповідного договору відступлення права вимоги здійснюється без 

додаткового погодження (без згоди) умов договору з Позичальником; 

2.12.2. До нового кредитора переходять передбачені Законом України «Про споживче кредитування» зобов’язання 

Банку, як кредитодавця, зокрема щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості 

(вимоги щодо етичної поведінки). Новий кредитор має право в подальшому залучати колекторську компанію до 

врегулювання простроченої заборгованості Позичальника, за яким набуто право вимоги; 

2.12.3. Банк або новий кредитор має право самостійно здійснювати врегулювання простроченої заборгованості 

Позичальника, без залучення колекторської компанії; 

2.12.4. Банк, новий кредитор, колекторська компанія має право донесення до Позичальника інформації про 

https://tascombank.ua/contacts
https://bank.gov.ua/
http://www.tascombank.com.ua/
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необхідність виконання зобов’язань за Заявою-договором при врегулюванні простроченої заборгованості 

взаємодіяти з третіми особами, персональні дані яких передані Банку, новому кредитору, колекторській компанії 

Позичальником у процесі укладення, виконання та припинення Заяви-договору. Обов’язок щодо отримання згоди 

таких третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до передачі таких персональних даних Банку, новому 

кредитору, колекторській компанії покладається на Позичальника за формою інформаційного повідомлення 

встановленого Банком, згідно якого Позичальником здійснюється передача персональних даних третіх осіб за 

вимогою Банку та наявності даних третіх осіб (Додаток № 2 до цієї Заяви-договору). Фіксування кожної взаємодії з 

Клієнтом та/або іншими особами відбувається за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного запису із 

обов’язковим попередженням зазначених осіб про таке фіксування; 

2.12.5. Банк, новий кредитор, колекторська  компанія, не має права повідомляти інформацію про укладення 

Позичальником Заяви-договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір 

особам, які не є стороною цієї Заяви-договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної 

інформації близьким особам, представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, 

третім особам, взаємодія з якими передбачена Заявою-договором (про споживчий кредит) та які надали згоду на 

таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам 

Позичальника із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України «Про споживче кредитування» 

(використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до споживача, його близьких осіб, представника, 

спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про 

споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, протягом більше 30 хвилин на добу); 

2.12.6. Позичальник має право звернення до Національного банку України у разі порушення Банком, новим 

кредитором та/або колекторською компанією, законодавства України у сфері споживчого кредитування, у тому 

числі порушення вимог щодо взаємодії із Позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог 

щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Позивачу в  

процесі врегулювання простроченої заборгованості останнього. 

 2.13. Дана Заява-договір оформлена (заповнено та підписано) в двох примірниках, по одному для Позичальника та 

для АТ «ТАСКОМБАНК». 

2.14. Зміна умов даної Заяви-договору можлива за згодою Сторін. 

2.15. Спори Сторони вирішуватимуть шляхом проведення переговорів. При недосягненні згоди між Сторонами  

спір може бути вирішено в судовому порядку або іншим шляхом, що не суперечить законодавству України . 

2.16. У всьому іншому, що не передбачено цією Заявою-договором, Сторони керуються умовами ДКБО та 

законодавством України. 

2.17. Заява-договір набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами 

своїх зобов’язань за нею. 

 

 Я, (вказується ПІБ Позичальника), отримав/отримала від Банку примірник Заяви-договору № (вказується номер 

заяви) про встановлення Кредитного ліміту від (вказується дата подання заяви), а також 

повідомлення(інформацію) про включення моїх персональних даних до бази персональних даних клієнтів Банку, а 

також відомості (інформацію) про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних». 

 

Підпис Позичальника: ___________________                     Дата отримання: (вказується дата подання заяви) 

"БАНК" 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» 

Місцезнаходження: 

01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. 

UA603000010000032005117701026 в Національному  

банку  України 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  09806443 

ІПН 098064408241 

Відділення: (вказується повна назва відділення) 

Адреса відділення: (вказується адреса відділення) 

Від імені АТ «ТАСКОМБАНК» діє (вказується посада) 

на підставі  довіреності №__ від__ (вказується повні 

реквізити довіреності, номер, від якого числа, ким 

посвідчена) 

 

____________ /____________________ 

(підпис)                ( ініціали, прізвище) 

            М.П. 

"ПОЗИЧАЛЬНИК" 

(Прізвище, ім’я, по батькові) 

паспорт серії ___ № ____ , виданий _________року 

(вказуються реквізити паспорту) 

який (яка) проживає за адресою: (вказується адреса 

Позичальника) 

 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ______(вказується номер облікової картки 

платника податків Позичальника) 

 

 

 

 

 

 

____________ /____________________ 

        (підпис)                ( ініціали, прізвище) 

 



 

Банк:   Позичальник:  

_______________ 
 (підпис) 

__________________ 
(ініціали, прізвище) 

 _______________ 
 (підпис) 

_______________ 
(ініціали, прізвище) 
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Додаток 1 до Заяви-договору № ____ 

про встановлення Кредитного ліміту(в рамках банківського продукту «Кредитна карта для VIP-клієнтів») 
 

Графік платежів з розрахунком  загальної вартості споживчого кредиту та реальної річної процентної 

ставки, з урахуванням вартості всіх супровідних послуг
1
 

 

Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором 

про споживчий кредит
1
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Примітка:  

обчислення  реальної річної процентної ставки базується на припущенні, що: 

1) договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом строку дії, передбаченого умовами договору 

про споживчий кредит, та що Банк і споживач виконають свої обов`язки на умовах та у строки, визначені 

в договорі; 

2) платежі за послуги банку залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом дії договору про 

споживчий кредит. 

Додаткова інформація: сплата процентів за користування Кредитним лімітом не впливає на оподаткування 

доходів Позичальника та не надає право на отримання державних субсидій. Більш детальну інформацію стосовно 

умов обслуговування Кредитної лінії можливо одержати:  



 

Банк:   Позичальник:  

_______________ 
 (підпис) 

__________________ 
(ініціали, прізвище) 

 _______________ 
 (підпис) 

_______________ 
(ініціали, прізвище) 
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- у будь-якому відділенні АТ  «ТАСКОМБАНК», перелік та місцезнаходження яких розміщені на веб-сайті АТ 

«ТАСКОМБАНК» в мережі Інтернет за адресою: https://tascombank.ua/;  

- звернувшись за телефоном до Інформаційного центру: 0800503580 - цілодобово.  

___________________ 

1 Графік платежів, розрахунок загальної вартості Кредиту та реальної річної процентної ставки за користування 

Кредитом розраховано виходячи з наступного прикладу:  

 дата використання Кредитного ліміту: (вказується дата початку Договору);  

 сума використаного Позичальником Кредитного ліміту – (вказується сума згідно з Договором); 

 погашення заборгованості за кредитним лімітом здійснюється Позичальником в строк – ______ 

(вказується строк дії), в порядку, передбаченому Договором; 

 Позичальник не користувався пільговим періодом. 

2 Вказані суми можуть змінюватись в сторону зменшення у разі повного повернення Позичальником суми 

загальної заборгованості за Кредитним лімітом, на яку розповсюджується дія пільгового періоду, протягом дії 

пільгового періоду. Пільговий період застосовується згідно Договору про комплексне банківське обслуговування 

фізичних осіб.  

Вказані суми можуть змінюватись в сторону збільшення в залежності від платежів за розрахунково-касове 

обслуговування відповідно до обраного Позичальником Пакету послуг. Додатково можуть стягуватись інші 

комісії відповідно до діючих Тарифів Банку (за зняття грошових коштів з поточного рахунку готівкою через касу 

АТ «ТАСКОМБАНК» або за допомогою платіжних пристроїв; за здійснення безготівкового переказу з Поточного 

рахунку тощо).  

«БАНК» 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» 

«ПОЗИЧАЛЬНИК» 

(Прізвище, ім’я, по батькові) 

Місцезнаходження: 

01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. 

UA603000010000032005117701026 в Національному  

банку  України 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  09806443 

ІПН 098064408241 

Відділення: (вказується повна назва відділення) 

Адреса відділення: (вказується адреса відділення) 

Від імені АТ «ТАСКОМБАНК» діє (вказується посада) 

на підставі  довіреності №__ від__ (вказується повні 

реквізити довіреності, номер, від якого числа, ким 

посвідчена) 
 

_____________ /____________________ 

        (підпис)                ( ініціали, прізвище) 

         М.П. 

паспорт серії ___ № ____ , виданий _________року 

(вказуються реквізити паспорту) 

який (яка) проживає за адресою: (вказується адреса 

Позичальника) 

 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ______(вказується номер облікової картки 

платника податків Позичальника) 

 

 

 

 

______________ /_____________________ 

        (підпис)                ( ініціали, прізвище) 

 

   

https://tascombank.ua/


 

Банк:   Позичальник:  

_______________ 
 (підпис) 

__________________ 
(ініціали, прізвище) 

 _______________ 
 (підпис) 

_______________ 
(ініціали, прізвище) 
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Додаток 2 до Заяви-договору № ____ 

про встановлення Кредитного ліміту(в рамках банківського продукту «Кредитна карта для VIP-клієнтів») 
 

Інформаційне повідомлення 

(згода третіх осіб про передачу до АТ «ТАСКОМБАНК» персональних даних) 

на виконання вимог статті 25 Закону України «Про споживче кредитування», 

 

Я, ______________________________________________________________, надалі за текстом «Позичальник», 

                     (ПІБ клієнта) 

паспортні дані(Клієнта): серія ______, № _____________________,  

виданий _______________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                         

                                            (ким і коли)                      

реєстраційний номер облікової картки платника податків (Клієнта)________________________________________,   

тел. моб./ел пошта/адреса (Клієнта) __________________________________________________________________, 

ознайомившись із умовами Заяви-договору про встановлення Кредитного ліміту(в рамках банківського продукту 

«Кредитна карта для VIP-клієнтів») та з метою виконання вимог частини 6 статті 25 Закону України «Про 

споживче кредитування», повідомляю про  надану згоду третіх осіб (близьких осіб, представника, спадкоємця, 

поручителя або майнового поручителя) на взаємодію з АТ «ТАСКОМБАНК» (надалі–Банк) відносно права Банку 

(нового кредитора, колекторської  компанії) донесення до мене, як Позичальника, інформації про необхідність 

виконання зобов’язань за укладеною та підписаною мною Заявою-договором про встановлення Кредитного 

ліміту(в рамках банківського продукту «Кредитна карта для VIP-клієнтів»), у випадку врегулювання простроченої 

заборгованості за останньою та права Банку взаємодіяти з третіми особами, персональні дані яких передані мною 

Банку (новому кредитору, колекторській компанії) у процесі укладення, виконання та припинення Заяви-договору 

про встановлення Кредитного ліміту(в рамках банківського продукту «Кредитна карта для VIP-клієнтів»).  

  

Я, ____________________________________________________________________________________________,                                    

                                                     (ПІБ третьої особи) 

паспортні дані (третьої особи): серія ______, № _____________________,  

виданий _______________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                         

                                            (ким і коли)                      

реєстраційний номер облікової картки платника податків (третьої особи)________________________________,  

тел. моб./ел пошта/адреса (третьої особи): ___________________________________________________________, 

надаю дану згоду про включення моїх персональних даних до бази персональних даних  Банку (нового кредитора, 

колекторської компанії), згідно вимог Законів України «Про захист персональних даних» та «Про споживче 

кредитування», щодо взаємодії з  Банком (новим кредитором, колекторською компанією) у процесі укладення, 

виконання та припинення Позичальником Заяви-договору про встановлення Кредитного ліміту(в рамках 

банківського продукту «Кредитна карта для VIP-клієнтів»). 

     

Підпис (третьої особи)__________  /________________      

 

Дата надання згоди (третьої особи): ____ ____________ 20__ р. 

 

    Шляхом підписання цього Інформаційного повідомлення (згоди) розумію та підтверджую обов’язок щодо 

отримання згоди вищезазначених третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до передачі таких 

персональних даних Банку (новому кредитору, колекторській компанії) покладається на мене, як  споживача 

послуги, яку надає Банк. 

    Підтверджую повідомлення мене про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України 

відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення мною конфіденційної інформації 

про третіх осіб, персональні дані яких передані мною Банку (новому кредитору, колекторській компанії). 

    Дане Інформаційне повідомлення також підписано особисто третьою особою та надання згоди про включення її 

персональних даних до бази персональних даних Банку (нового кредитора, колекторської компанії) здійснено у 

моїй присутності.                             

 

Підпис(Клієнта)  __________  /________________   Дата надання документу (Клієнтом)  ____ ______ 20__ р. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#_blank

