ДОГОВІР №___
про приєднання до ПРАВИЛ надання та обслуговування кредитів
за програмами «Еко оселя» /«Кредит на придбання відновлювальних джерел енергії» /
«Кредит на придбання зарядних станцій для ЕКО авто в АБ "УКРГАЗБАНК"
(кредитний договір)
м. _________

"__"__________ 20__ р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (АБ
«УКРГАЗБАНК»), який є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до
п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, (надалі – Банк), в особі ____(посада
уповноваженої особи з зазначенням назви установи банку)_______ _______ (ПІБ уповноваженої особи)
______, який діє на підставі довіреності, посвідченої __________________року _________(ПІБ
приватного/державного нотаріуса)________________, приватним/державним нотаріусом _______(назва
нотаріального округу) _______та зареєстрованої в реєстрі за №________ з однієї сторони, та
_________________(ПІБ)___________ реєстраційний номер облікової картки платника податків
_____________, який зареєстрований за адресою: _________________, (далі - Позичальник), з другої
сторони, разом іменовані Сторони, домовились про наступне:
Укладаючи цей договір про приєднання до ПРАВИЛ надання та обслуговування кредитів за
програмами «Еко оселя» /«Кредит на придбання відновлювальних джерел енергії» / «Кредит на
придбання зарядних станцій для ЕКО авто» в АБ «УКРГАЗБАНК» (кредитний договір) (надалі –
Договір приєднання) Позичальник приєднується до Правил надання та обслуговування кредитів за
програмами «Еко оселя» /«Кредит на придбання відновлювальних джерел енергії» / «Кредит на
придбання зарядних станцій для ЕКО авто» в АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Правила). Цей Договір
приєднання разом з Правилами є договором про споживчий кредит між Банком та Позичальником (далі
– Договір). Дата укладення і номер цього Договору приєднання є датою укладення і номером Договору.
1. Порядок надання кредиту:
1.1. Банк надає Позичальнику кредит, у сумі __цифрами__ (__прописом__) гривень.
1.2. Кредит надається на придбання наступного енергоефективного обладнання/матеріалів:
(Обрати необхідне.)
- котла з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та
електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та
відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, опис якого викладений ______ (вказати назву
та реквізити документу на підставі якого придбавається котел. Наприклад, в Рахунку-фактурі
№000001 від 24 серпня 2015);
(Обрати необхідне. Можливо обирати одночасно декілька позицій)
- сонячної енергетичної станції та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї,
- теплонасосної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і
матеріали до неї;
- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове
обладнання і матеріали до неї,
детальний опис та перелік яких, викладений у ______(вказати назву та реквізити документу на
підставі якого придбавається обладнання/матеріали. Наприклад, Рахунку-фактурі №000001 від 24
серпня 2018 року).
(Обрати необхідне. Можливо обирати одночасно декілька позицій.
Для одно- та двоквартирних житлових будинків):
- радіаторів опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне
додаткове обладнання і матеріали до них;
- вікон та балконних дверей з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове
обладнання і матеріали до них;
- рекуператорів тепла вентиляційного повітря та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
- вузлів обліку води (гарячої, холодної), зокрема засобів вимірювальної техніки (прилади обліку,
лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильник активної електричної
енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін,
підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
Роз’яснення, які наводяться по тексту договору та які виділено курсивом, необхідно вилучати при підготовці
оригінального договору.

(Обрати необхідне. Можливо обирати одночасно декілька позицій.
Для квартир у багатоквартирних житлових будинках):
- радіаторів опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне
додаткове обладнання і матеріали до них;
- вікон та балконних дверей з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне
додаткове обладнання і матеріали до них;
- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки
(прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
- багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної
електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього,
детальний опис та перелік яких, викладений у ______(вказати назву та реквізити документу, на
підставі якого придбавається обладнання/матеріали. Наприклад, Рахунку-фактурі №000001 від 24
серпня 2018 року).
У разі, якщо між АБ «УКРГАЗБАНК» та обласною/районною/міською адміністрацією був
укладений договір про співробітництво (генеральний договір про співробітництво, генеральний договір
про взаємодію або інший договір, що передбачає взаємодію сторін в процесі надання часткової
компенсації відсотків (процентів)/суми (тіла) кредиту позичальникам, які отримали кредит в рамках
діючого в Банку продукту «Еко оселя», при укладанні кредитного договору з позичальником за
програмами «Еко оселя» /«Кредит на придбання відновлювальних джерел енергії» / «Кредит на
придбання зарядних станцій для ЕКО авто» додати абзац наступного змісту:
у відповідності до Програми (зазначити повну точну назву програми енергоефективності у
відповідності до укладеного договору про співробітництво (генерального договору про
співробітництво, генерального договору про взаємодію тощо).
1.3. Термін кредитування:
1.3.1. Кредит надається з «__» __________ 20__р. по «__» __________ 20__р.
1.3.2. Позичальник у будь-якому випадку зобов'язаний повернути кредит у повному обсязі:
- в термін, не пізніше «__» __________ 20___ р., та у порядку, передбаченому Договором
приєднання, якщо тільки не застосовується інший термін повернення кредиту, встановлений за
домовленістю Сторін на підставі додаткової угоди до цього Договору приєднання, або достроково,
відповідно до умов Договору.
1.4. Позичальник сплачує Банку проценти за користування кредитними коштами за весь термін
фактичного користування кредитом:
1.4.1. За користування кредитними коштами у межах терміну кредитування процентна ставка
встановлюється у розмірі ____________% річних та є фіксованою.
1.4.2. За користування кредитними коштами, що не повернуті у терміни, передбачені цим
Договором приєднання (прострочена заборгованість), процентна ставка встановлюється у розмірі
___________ % річних та є фіксованою.
1.4.3. У разі ненадання Позичальником до Банку протягом 2 (двох) місяців з дня отримання
кредиту документів, які підтверджують передачу Позичальнику придбаного в кредит Обладнання,
Позичальник сплачує Банку комісію за управління коштами в частині обслуговування кредитної
заборгованості у розмірі ___% (без ПДВ) від суми наданого кредиту, зазначеної у п. 1.1. цього Договору
приєднання (з урахуванням змін і доповнень). Комісія за управління коштами в частині обслуговування
кредитної заборгованості залишається незмінною до кінця строку дії Договору. Комісія за управління
коштами в частині обслуговування кредитної заборгованості застосовується з першого дня 3-го
(третього) фактичного місяця користування кредитними коштами, та зберігається до повного погашення
кредитної заборгованості (у т.ч. погашення простроченої заборгованості по тілу кредиту, процентам та
комісіям (якщо буде мати місце прострочення)).
1.5. Кредит надається Банком Позичальнику шляхом безготівкового перерахування кредитних
коштів на поточний рахунок Позичальника ____________(зазначити IBAN поточного рахунку 2620, а
також номер рахунку у форматі, який використовується для карткових рахунків
«2620ХХХХХХХХХХ.ХХХХХХ.980»), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», з подальшим перерахуванням на
поточний рахунок (точна назва продавця Обладнання) №____________, відкритий в _______ __(назва
банку), ЄДРПОУ продавця __(вказати призначення платежу (скорочено, без деталізації, згідно
документу), з ПДВ/без ПДВ – згідно рахунку-фактури/договору на придбання Обладнання).»
1.6.Позичальник сплачує Банку комісію за надання кредиту - ___% від суми кредиту, зазначеної
у п. 1.1 цього Договору приєднання, яка складає цифрами (прописом)
гривень (без ПДВ). Оплата
здійснюється у день укладання цього Договору приєднання у національній валюті України на рахунок
___(вказується IBAN транзитного рахунку у національній валюті)_, відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК».
1.7. Сторони погодили, що Позичальник здійснює погашення кредиту у відповідності з графіком
зменшення заборгованості по кредиту, встановленим у Додатку № 2 до цього Договору приєднання, та
Роз’яснення, які наводяться по тексту договору та які виділено курсивом, необхідно вилучати при підготовці
оригінального договору.

сплату процентів за користування кредитними коштами (надалі-кредитна заборгованість) шляхом
сплати рівних один одному платежів у розмірі _сума__(прописом)_ гривень (надалі-періодичний
платіж) (відповідно до формули розрахунку періодичного платежу) (крім першого та останнього
платежів), щомісячно з 1-го (першого) по 10-е (десяте) число кожного місяця (надалі-строк сплати
періодичного платежу), шляхом внесення/перерахування коштів (в т.ч. що надійшли шляхом
договірного списання) на Рахунок кредиту.
Сплата періодичного платежу оформлюється єдиним платіжним документом, в якому не
відокремлюються суми, що припадають на погашення кредиту та сплату процентів за користування
кредитними коштами.
При виникненні зобов’язання Позичальника щодо сплати комісії за управління коштами в
частині обслуговування кредитної заборгованості (у разі не надання Позичальником до Банку протягом
2 (двох) місяців з дня отримання кредиту документів, які підтверджують передачу Позичальнику
придбаного в кредит обладнання/матеріалів), розмір періодичного платежу збільшується на суму
нарахованої відповідно до п.п.1.4.3 цього Договору приєднання комісії за управління коштами в частині
обслуговування кредитної заборгованості.
При цьому, сплата періодичного платежу оформлюється єдиним платіжним документом, в якому
не відокремлюються суми, що припадають на погашення кредиту, сплату процентів за користування
кредитними коштами та сплату комісії за управління коштами в частині обслуговування кредитної
заборгованості.
1.8. Перший платіж сплачується з 1-го (першого) по 10-е (десяте) число місяця, наступного за
місяцем отримання кредиту, у розмірі нарахованих процентів за користування кредитними коштами з
першого дня користування кредитними коштами по останній календарний день цього ж місяця; останній
платіж визначається, як залишок заборгованості на початок останнього місяця користування кредитними
коштами, нараховані проценти за користування кредитними коштами в останньому та передостанньому
місяці, та комісія за управління коштами в частині обслуговування кредитної заборгованості, нарахована
у місяці, що передує останньому місяцю користування кредитом (за наявності), та сплачується у день
закінчення терміну, на який надано кредит (у відповідності до Договору), або у день дострокового
повного погашення заборгованості по кредиту.
Якщо останній день строку сплати періодичного платежу припадає на вихідний або святковий
день, то сплата періодичного платежу здійснюється у день, що передує такому вихідному або
святковому дню.
1.9. Нарахування комісії за надання кредиту, передбаченої п.1.6 цього Договору приєднання
здійснюється в день укладання Договору приєднання та надання кредитних коштів та підлягає сплаті в
термін, визначений п.1.6. цього Договору приєднання.
1.10. Сторони погодили, що у разі ненадання Позичальником до Банку протягом 2 (двох) місяців
з дня отримання кредиту документів, які підтверджують передачу Позичальнику придбаного в кредит
обладнання/матеріалів, щомісячно, один раз на місяць, з 1-го (першого) по 10-го (десяте) число кожного
наступного місяця за місяцем нарахування, та у день остаточного погашення кредитної заборгованості
(в т.ч. простроченої заборгованості), а також у день дострокового повного погашення заборгованості по
кредиту, Позичальник зобов’язаний сплачувати комісію за управління коштами в частині
обслуговування кредитної заборгованості, у розмірі, визначеному в п.п. 1.4.3 цього Договору
приєднання, на Рахунок кредиту.
Якщо останній день строку сплати комісії за управління коштами в частині обслуговування
кредитної заборгованості припадає на вихідний або святковий день, то сплата комісії за управління
коштами в частині обслуговування кредитної заборгованості здійснюється у день, що передує такому
вихідному або святковому дню.
1.11. Банк зобов’язаний відкрити Позичальнику позичковий рахунок ___ (вказується IBAN
позичкового рахунку 22____ у національній валюті) та рахунок ___(вказується IBAN транзитного
рахунку 3739____ у національній валюті) для внесення періодичних платежів, дострокового погашення
заборгованості по кредиту та всіх комісій, передбачених цим Договором.
1.12. Позичальник доручає Банку здійснювати договірне списання коштів (виключно у межах
власних коштів) з поточного рахунку (у т.ч. операції за яким здійснюються з використанням
електронних платіжних засобів) у національній валюті ____________________ (вказати IBAN
поточного рахунку 2620, а також номер рахунку у форматі, який використовується для карткових
рахунків «2620ХХХХХХХХХХ.ХХХХХХ.980»),, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК», на Рахунок кредиту
для погашення заборгованості Позичальника перед Банком, яка виникла відповідно до умов даного
Договору, у розмірі та у строки, передбачені цим Договором.
1.13. Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дня укладення
цього Договору відмовитись, у письмовій формі, від цього Договору.
Роз’яснення, які наводяться по тексту договору та які виділено курсивом, необхідно вилучати при підготовці
оригінального договору.

1.14. Позичальник зобов’язаний повернути Банку кредит протягом 7 (семи) календарних днів з
дати подання письмового повідомлення про відмову від укладення цього Договору та сплатити
проценти за користування кредитними коштами за період між моментом одержання коштів та моментом
їх повернення, на підставах, визначених чинним законодавством.
2. Сторони погодили, що у разі порушення встановлених Договором порядку та строків сплати
періодичних платежів, суми не погашених у строк платежів (або їх частини), а також у разі наявності
суми не погашених у строк комісій, визнаються простроченими та наступного банківського дня
переносяться Банком на рахунки простроченої заборгованості. При цьому:
- розмір прострочених процентів визначається як різниця між фактично нарахованими
відповідно до п.1.4 цього Договору приєднання процентами за користування кредитними
коштами за звітний період та сумою внесеного періодичного платежу за відповідний період;
- розмір простроченої суми за кредитом визначається як різниця між строковою заборгованістю
за кредитом на 11-е (одинадцяте) число кожного місяця та плановим максимальним залишком по
кредиту на відповідну дату згідно Додатку № 2 до цього Договору приєднання;
- розмір простроченої суми комісії за управління коштами в частині обслуговування кредитної
заборгованості визначається як різниця між сумою фактично нарахованої відповідно до п.1.4.3.
цього Договору приєднання комісії за управління коштами в частині обслуговування кредитної
заборгованості за звітний період та сумою внесеної комісії за управління коштами в частині
обслуговування кредитної заборгованості з 1-го (першого) по 10-го (десяте) число наступного
місяця за звітним періодом.
3. У разі не надання Позичальником до Банку протягом 2 (двох) місяців з дня отримання кредиту
документів, які підтверджують передачу Позичальнику придбаного в кредит обладнання/матеріалів, з 4го (четвертого) фактичного місяця користування кредитом до повного виконання Сторонами своїх
зобов’язань за Договором, зобов’язання по частковому поверненню кредиту та сплаті процентів за
користування кредитними коштами є виконаними Позичальником належним чином у разі зарахування
на Рахунок кредиту суми періодичного платежу, яка включає суму нарахованої відповідно до цього
Договору приєднання комісії за управління коштами в частині обслуговування кредитної
заборгованості, у розмірі, у строки та у порядку згідно Договору, за умови відсутності на момент
зарахування періодичного платежу простроченої заборгованості Позичальника за Договором.
4. Банк має право на договірне списання грошових коштів на користь Банка з поточних рахунків
Позичальника у національній та в іноземних валютах, банківських металах, а саме: у разі настання
будь-яких термінів/строків здійснення будь-яких платежів або виконання інших грошових зобов’язань
Позичальником, або у випадку наявності будь-якої простроченої заборгованості за будь-якими
договорами, що укладені між Банком та Позичальником, списувати на користь Банку з поточного/их
рахунку/ів Позичальника у національній та іноземній валютах, банківських металах, що відкриті або
будуть відкриті Позичальником в Банку, будь-яку заборгованість Позичальника перед Банком, що
виникла відповідно до умов Договору та/або інших договорів, у тому числі комісії, проценти, суму
заборгованості по кредиту, суми неустойки та всіх видатків, понесених Банком під час виконання умов
Договору та/або інших договорів, згідно з їх умовами.
4.1. У разі відсутності або недостатності коштів у валюті заборгованості за договором (у т.ч.
кредиту) на поточних рахунках Позичальника у разі настання будь-яких термінів/строків здійснення
будь-яких платежів або виконання інших грошових зобов’язань Позичальником або у випадку наявності
будь-якої простроченої заборгованості за будь-якими договорами, що укладені між Банком та
Позичальником, Банк має право на договірне списання коштів з рахунків Позичальника, відкритих в
Банку у валютах, відмінних від валюти заборгованості (у т.ч. кредиту), а також банківських металів з
рахунків у банківських металах, у розмірі, достатньому для погашення заборгованості Позичальника
перед Банком. При цьому продаж/обмін списаної валюти (банківських металів) здійснюється Банком за
курсом Національного банку України на день здійснення операції. Банк здійснює операції купівліпродажу/обміну у відповідності з вимогами чинного законодавства, у тому числі про валютне
регулювання і валютний контроль. Комісія, належна Банку за здійснення зазначених операцій, а також
понесені Банком при реалізації цього права видатки, відшкодовуються за рахунок Позичальника (у тому
числі - шляхом договірного списання). Отримані Банком у результаті договірного списання грошові
кошти направляються Банком на погашення заборгованості Позичальника за укладеним з ним
договором.
5. Позичальник засвідчує, що на момент укладення Договору його активи не знаходяться у
податковій заставі.
6. Цей Договір приєднання набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного
виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.
7. Детальний розпис загальної вартості кредиту по Договору, що включає у себе суму
періодичних платежів по поверненню Кредиту, процентів, комісій, інших супутніх платежів та
Роз’яснення, які наводяться по тексту договору та які виділено курсивом, необхідно вилучати при підготовці
оригінального договору.

розрахунок загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки, визначається цим
Договором та Додатком № 1 до цього Договору приєднання, що є його невід'ємною частиною.
8. Протягом строку дії цього Договору тарифи та комісії за споживчим кредитом, а також за
додатковими послугами Банку чи супутніми послугами третіх осіб, що надаються під час укладення
договору, можуть бути змінені, якщо незмінність тарифу чи комісії прямо не визначено у Договорі.
Банк має право вносити зміни та/чи доповнення до тарифів за операціями (послугами) з
управління банківськими кредитами фізичним особам, що пов’язані із обслуговуванням та поверненням
кредиту та можуть бути надані Позичальнику, шляхом їх розміщення на офіційному сайті Банку не
пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати набрання чинності запропонованих змін та/чи
доповнень. Сторони домовились, що дата розміщення Банком змін та/чи доповнень до таких тарифів, на
офіційному сайті Банку, вважається датою відправлення Банком такого повідомлення Позичальнику.
При цьому Позичальник приймає на себе зобов’язання самостійно відслідковувати
наявність/відсутність пропозицій Банку щодо внесення змін/доповнень до тарифів за операціями
(послугами) з управління банківськими кредитами фізичним особам, шляхом відвідування офіційного
сайту Банку не рідше 1 (одного) разу на місяць.
Інші тарифи та комісії змінюються у порядку передбаченому законодавством та цим Договором.
9. Банк, у встановленому чинним законодавством України та цим Договором порядку, має право
без згоди Позичальника відступити своє право вимоги за цим Договором будь-якій особі, у зв’язку з чим
відбувається заміна сторони – кредитора за цим Договором.
10. Позичальник, як споживач фінансових послуг у розумінні Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – споживач), має право звернутися
до:
Національного банку України з питань захисту прав споживачів. Детальну інформацію
про порядок розгляду звернень споживачів Національним банком України розміщено на офіційному
сайті Національного банку України https://bank.gov.ua
Банку з питань виконання сторонами умов Договору у порядку визначеному чинним
законодавством України та внутрішніми нормативними актами Банку шляхом письмового/усного
звернення або направлення електронного повідомлення за адресами зазначеними на офіційному сайті
Банку https://www.ukrgasbank.com/about/q_service
Детальну інформацію про порядок розгляду звернень споживачів розміщено на офіційному сайті
Банку за посиланням https://www.ukrgasbank.com/about/q_service
11. Позичальник шляхом підписання цього Договору надає Банку безвідкличну та однозначну
згоду на отримання інформації (витягу) про себе з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
відповідно до законодавства України.
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дата

Назва установи
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Роз’яснення, які наводяться по тексту договору та які виділено курсивом, необхідно вилучати при підготовці
оригінального договору.

ІПН 236972826658

Адреса проживання
Місто/вулиця/будинок
Номер телефону __________________________

______________________/____________/
ПІБ
м.п.

Адреса електронної пошти
_____________________
_____________________ /____________/
ПІБ

Застереження:
Примірник даного Договору приєднання отримав.
Підписанням цього Договору приєднання підтверджую
- приєднання до Правил надання та обслуговування кредитів за програмами «Еко оселя» /«Кредит
на придбання відновлювальних джерел енергії» / «Кредит на придбання зарядних станцій для
ЕКО авто» в АБ "УКРГАЗБАНК",
- отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій статті 12 ЗУ «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

підпис

ПІБ

дата

Додаток №2
до договору №___ від ____________
про приєднання до ПРАВИЛ надання та обслуговування кредитів
за програмами «Еко оселя» /«Кредит на придбання відновлювальних джерел енергії» / «Кредит на
придбання зарядних станцій для ЕКО авто» в АБ "УКРГАЗБАНК"
Графік зменшення заборгованості по кредиту
Кінцева дата внесення
періодичного платежу1

Плановий максимальний залишок заборгованості по
кредиту2

Відповідно до цього Договору з 1-го (першого) по 10-е (десяте) число кожного місяця має бути
внесено періодичний платіж, частина якого забезпечує погашення кредиту (окрім першого та
останнього періодичного платежу).
Перший платіж сплачується з 1-го (першого) по 10-е (десяте) число місяця, наступного за
місяцем отримання кредиту, у розмірі нарахованих процентів відповідно до цього Договору та не
відображається у Графіку зменшення заборгованості по кредиту.
Останній платіж визначається, як залишок заборгованості на початок останнього місяця
користування кредитними коштами та сплачується у день закінчення строку, на який надано кредит.
2
Відповідає платіжному календарю, який побудовано в ОДБ Scrooge 3 та який є основою для
визначення розміру простроченої заборгованості по кредиту.
1
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Фактична адреса:

дата видачі

Назва установи

Діє до
(за наявності)

дата
дата
реєстраційний номер
облікової
картки
платника податків
ЄДРПОУ 23697280
Код банку 320478

номер
Адреса реєстрації
Місто/вулиця/будинок

ІПН 236972826658

Адреса проживання
Місто/вулиця/будинок

_____________________/____________/
ПІБ
м.п.

____________________ /____________/
ПІБ

Додаткова угода №___
до договору № ___від _____ про приєднання до ПРАВИЛ надання та обслуговування кредитів
за програмами «Еко оселя» /«Кредит на придбання відновлювальних джерел енергії» / «Кредит на
придбання зарядних станцій для ЕКО авто» в АБ "УКРГАЗБАНК"
м. _________
"__"__________ 20__ р.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (АБ
«УКРГАЗБАНК»), який є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно
до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, (надалі – Банк), в особі ____(посада
уповноваженої особи з зазначенням назви установи банку)_______ _______ (ПІБ уповноваженої особи)
______, який діє на підставі довіреності, посвідченої __________________року _________(ПІБ
приватного/державного нотаріуса)________________, приватним/державним нотаріусом _______(назва
нотаріального округу) _______та зареєстрованої в реєстрі за №________ з однієї сторони, та
_________________(ПІБ)_______________ _______________________ реєстраційний номер
облікової картки платника податків _____________, який зареєстрований за адресою: __________
_________, (надалі - Позичальник), з другої сторони, разом іменовані Сторони, уклали цю додаткову
угоду №__ (далі – додаткова угода) до договору № _____________ від ____________ (надалі –договір)
про наступне:
1. Сторони домовились внести зміни до п. 1.7 договору, виклавши його у новій редакції:
«1.7. Сторони погодили, що Позичальник здійснює погашення кредиту у відповідності з
графіком зменшення заборгованості по кредиту, встановленим у Додатку №2 до цього Договору,
та сплату процентів за користування кредитними коштами (надалі-кредитна заборгованість)
шляхом сплати рівних один одному платежів у розмірі _сума__(прописом)_ гривень (вказати
новий розмір періодичного платежу, що буде розрахований з врахуванням факту часткового
дострокового погашення кредиту) (надалі-періодичний платіж) (відповідно до формули розрахунку
періодичного платежу) (крім першого та останнього платежів), щомісячно – з 1-го (першого) по
10-е (десяте) число кожного місяця (надалі-строк сплати періодичного платежу), шляхом
внесення/перерахування коштів (в т.ч. що надійшли шляхом договірного списання) на Рахунок
кредиту.
Сплата періодичного платежу оформлюється єдиним платіжним документом, в якому не
відокремлюються суми, що припадають на погашення кредиту та сплату процентів за
користування кредитними коштами.
При виникненні зобов’язання Позичальника щодо сплати комісії за управління коштами в
частині обслуговування кредитної заборгованості (у разі не надання Позичальником до Банку
протягом 2 (двох) місяців з дня отримання кредиту документів, які підтверджують передачу
Роз’яснення, які наводяться по тексту договору та які виділено курсивом, необхідно вилучати при підготовці
оригінального договору.

Позичальнику придбаного в кредит обладнання/матеріалів), розмір періодичного платежу
збільшується на суму нарахованої відповідно до п.п.1.4.3 цього Договору комісії за управління
коштами в частині обслуговування кредитної заборгованості.
При цьому, сплата періодичного платежу оформлюється єдиним платіжним документом, в
якому не відокремлюються суми, що припадають на погашення кредиту, сплату процентів за
користування кредитними коштами та сплату комісії за управління коштами в частині
обслуговування кредитної заборгованості.»
2. Сторони домовились внести зміни до графіку зменшення заборгованості по кредиту (Додаток
№ 2 до договору), виклавши його у редакції згідно додатку № 1 до цієї додаткової угоди.
3. Інші умови договору залишаються без змін і Сторони підтверджують за ним свої зобов’язання.
4. Ця додаткова угода складена у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін.
5. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань за договором.
АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
БАНК :
ПОЗИЧАЛЬНИК:
АБ „УКРГАЗБАНК”
ПІБ
Паспорт/
Місцезнаходження:
IDкартка
03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1
Серія
Номер
Запис №
(за
(для ID
наявності)
картки)
виданий
Поштова адреса:
01030 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22
яким органом видано
дата видачі
Фактична адреса:
дата
Назва установи
Діє до
(за наявності)
дата
реєстраційний номер
облікової
картки
платника податків
ЄДРПОУ 23697280
номер
Адреса реєстрації
Код банку 320478
Місто/вулиця/будинок
ІПН 236972826658
Адреса проживання
Місто/вулиця/будинок
_______________________ /____________/
ПІБ
_________________________/____________/
ПІБ
м.п.
Застереження:
Примірник даного Договору отримав.
Підписанням цього Договору підтверджую
- приєднання до Правил надання та обслуговування кредитів за програмами «Еко оселя» /«Кредит
на придбання відновлювальних джерел енергії» / «Кредит на придбання зарядних станцій для
ЕКО авто» в АБ "УКРГАЗБАНК",
- отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій статті 12 ЗУ «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
підпис

ПІБ

дата

Додаток №1
Роз’яснення, які наводяться по тексту договору та які виділено курсивом, необхідно вилучати при підготовці
оригінального договору.

до Додаткової угоди №___
до договору № ____ від ______ на приєднання
до ПРАВИЛ надання та обслуговування кредитів
за програмами «Еко оселя» /«Кредит на придбання відновлювальних джерел енергії» / «Кредит на
придбання зарядних станцій для ЕКО авто» в АБ "УКРГАЗБАНК"
Графік зменшення заборгованості по кредиту
Кінцева дата внесення
періодичного платежу1

Плановий максимальний залишок заборгованості по
кредиту2

Відповідно до цього Договору з 1-го (першого) по 10-е (десяте) число кожного місяця має бути
внесено періодичний платіж, частина якого забезпечує погашення кредиту (окрім першого та
останнього періодичного платежу).
Перший платіж сплачується з 1-го (першого) по 10-е (десяте) число місяця, наступного за
місяцем отримання кредиту, у розмірі нарахованих процентів відповідно до цього Договору та не
відображається у Графіку зменшення заборгованості по кредиту.
Останній платіж визначається, як залишок заборгованості на початок останнього місяця
користування кредитними коштами та сплачується у день закінчення строку, на який надано кредит.
2
Відповідає платіжному календарю, який побудовано в ОДБ Scrooge 3 та який є основою для
визначення розміру простроченої заборгованості по кредиту.
1

БАНК :
АБ „УКРГАЗБАНК”

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ПОЗИЧАЛЬНИК:
ПІБ

Місцезнаходження:

Паспорт/
IDкартка
Серія
(за
наявності)

03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1
Поштова адреса:
01030 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22
Фактична адреса:

Номер

Запис №
(для ID
картки)

виданий
яким органом видано
дата видачі
дата

Назва установи

Діє до
(за наявності)
дата
реєстраційний номер
облікової
картки
платника податків

ЄДРПОУ 23697280
Код банку 320478

номер
Адреса реєстрації
Місто/вулиця/будинок

ІПН 236972826658

Адреса проживання
Місто/вулиця/будинок

_____________________/____________/
ПІБ
м.п.

______________________ /____________/
ПІБ

Роз’яснення, які наводяться по тексту договору та які виділено курсивом, необхідно вилучати при підготовці
оригінального договору.

Роз’яснення, які наводяться по тексту договору та які виділено курсивом, необхідно вилучати при підготовці
оригінального договору.

