
 

 

Пропозиція про зміну умов Правил надання та обслуговування кредитів  

за програмою «Еко оселя» на придбання Еко-автомобіля в АБ "УКРГАЗБАНК" 

 

 

від 18.11.2019 

 

Шановні клієнти! 

Повідомляємо, що АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до Правил надання та обслуговування 

кредитів за програмою на придбання Еко-автомобіля «Еко оселя» в АБ "УКРГАЗБАНК" (далі – Правила), 

а саме:  

розділ «Визначення термінів» доповнено терміном «Подія припинення» наступного змісту:  

«Подія припинення  - це будь-яка з наступних перелічених подій, що відбулись після укладання між 

сторонами Договору, а саме: 

•  неповернення Позичальником кредиту у термін, встановлений у Договорі на приєднання до 

ПРАВИЛ надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в АБ "УКРГАЗБАНК";  та/або  

•  пред’явлення Банком вимоги про дострокове повернення кредиту; та/або 

•  звернення Банку з позовом про дострокове стягнення кредиту, у тому числі, шляхом звернення 

стягнення на заставлене майно.» 

пункти 3.6.-3.8., 3.10.-3.12, 3.14. та 4.3.5  викладає у новій редакції, а також доповнює  розділ 

«ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» новим  п.5.3  наступного змісту: 

«3.6. Проценти за користування кредитними коштами нараховуються на суму строкової та 

простроченої заборгованості за кредитом з дотриманням умов, зазначених у Договорі та цих Правилах. 

Сторони узгодили, що у разі настання Події припинення, Банк зупиняє нарахування процентів за 

користування кредитними коштами та комісій з дати визначеної для такої події у п.5.3.2. цих Правил, а 

Позичальник зобов’язується сплатити на користь Банку платежі визначені у п.п 5.3. цих Правил у 

випадку їх виникнення. 

3.7. Проценти за користування кредитними коштами у межах терміну кредитування 

нараховуються на залишок строкової заборгованості за кредитом, починаючи з дня надання кредиту до 

дня повного погашення заборгованості за кредитом, або до дня зарахування кредиту (його частини) на 

рахунки простроченої заборгованості, а у разі настання Події припинення – до дня настання Події 

припинення, що визначені в п.5.3.2. цих Правил. 

3.8. Проценти за користування кредитними коштами, що не повернуті у терміни, передбачені 

Договором, нараховуються на залишок простроченої заборгованості за кредитом, починаючи з дня 

зарахування кредиту (його частини) на рахунки простроченої заборгованості до дня повного погашення 

простроченої заборгованості за кредитом, а у разі настання Події припинення – до дня настання Події 

припинення, що визначена в п. 5.3.2. цих Правил.» 

«3.10. Проценти за користування кредитними коштами нараховуються за період з дня одержання 

кредиту до дня його погашення, або до дня настання Події припинення, що визначені в п. 5.3.2. цих 

Правил, враховуючи перший день видачі кредиту та не враховуючи останній день користування 

кредитом. Проценти за користування кредитними коштами нараховуються на залишок заборгованості 

за кредитом з урахуванням п. 3.6. Правил. 

3.11. Нарахування процентів за користування кредитними коштами здійснюється не пізніше 

останнього банківського дня кожного місяця, за який сплачуються проценти за користування 

кредитними коштами, а також у день закінчення терміну, на який надано кредит, у день погашення 

заборгованості по кредиту у повному обсязі та в день настання Події припинення, який визначений в 

п.5.3.2.2. та п.5.3.2.3. цих Правил. 

3.12. Нарахування комісії за управління коштами в частині обслуговування кредитної 

заборгованості здійснюється не пізніше останнього банківського дня кожного місяця, починаючи з 

третього фактичного місяця користування кредитом, враховуючи перший місяць її встановлення та не 

враховуючи останній місяць користування кредитом, до повного погашення кредитної заборгованості (у 

т.ч. погашення простроченої заборгованості по тілу кредиту, процентам за користування кредитними 

коштами та комісії за управління коштами в частині обслуговування кредитної заборгованості), а у разі 

настання Події припинення – до дня настання Події припинення, що визначена в п. 5.3.2. цих Правил.» 

«3.14. При отриманні на Рахунок кредиту коштів (в т.ч. коштів, отриманих в порядку 

договірного списання), погашення заборгованості за Договором встановлюється в наступному порядку: 

� прострочена сума за кредитом (якщо буде мати місце прострочення); 

� прострочені проценти (якщо буде мати місце прострочення); 

� строкова заборгованість за кредитом; 



� строкові проценти; 

� прострочені комісії (якщо буде мати місце прострочення); 

� строкові комісії (якщо буде мати місце). 

� платежі Позичальника згідно п. 5.3. цих Правил (у разі їх виникнення), які підлягають сплаті 

за порушення умов Договору, сплачуються Позичальником окремо, на вимогу Банку, на 

рахунки, вказані Банком у вимозі. 

Розподіл коштів, отриманих на Рахунок кредиту, здійснюється в день їх отримання (окрім 

останнього банківського дня місяця). У разі зарахування коштів на Рахунок кредиту в останній 

банківський день місяця, їх розподіл здійснюється Банком наступного банківського дня.»  

«4.3.5. На вимогу Банку достроково повернути кредит, сплатити комісії, нараховані проценти за 

користування кредитними коштами, платежі, згідно п. 5.3. цих Правил та можливі штрафні санкції у 

випадках, передбачених Договором, та чинним законодавством України.» 

«5.3. Відповідальність Позичальника у разі настання Події припинення: 

5.3.1. З дня настання Події припинення вся заборгованість Позичальника щодо погашення суми 

кредиту, нарахованих процентів та комісій вважається простроченою, а Позичальник зобов’язаний 

повернути її та сплатити проценти від суми простроченої заборгованості Позичальника у відповідності 

до ч.2. ст.625 Цивільного кодексу України на умовах цих Правил. У випадку неповернення при настанні 

Події припинення всієї заборгованості за Договором, Позичальник зобов’язаний сплатити на користь 

Банка проценти від суми простроченої заборгованості Позичальника (за  кредитом, за нарахованими 

процентами,  за комісіями), які у відповідності до ч.2. ст.625 Цивільного кодексу України 

встановлюються за домовленістю Сторін у процентах та дорівнюють 50 % річних, розрахованих від 

суми такої простроченої заборгованості Позичальника за весь період прострочення. 

5.3.2. Сторони визначили, що днем настання Події припинення і днем визнання заборгованості 

Позичальника (за кредитом, за нарахованими процентами,  за комісіями) простроченою є: 

5.3.2.1. закінчення строку кредитування – наступний календарний день після кінцевої дати строку 

кредитування визначеної в 1.3.1 Договору; 

5.3.2.2. пред’явлення Банком вимоги про дострокове повернення кредиту – дата зазначена в 

такому письмовому повідомленні Банку;  

5.3.2.3.  звернення Банку з позовом про дострокове стягнення кредиту, у тому числі, шляхом 

звернення стягнення на заставлене майно – наступний календарний день за днем поштового відправлення 

позовної заяви Банку до відповідача(-чів). 

5.3.3. При розрахунку розміру платежу Позичальника на користь Банку згідно п.5.3.1. цих Правил  

використовується метод "факт/факт", враховуючи  день настання Події припинення та не враховуючи 

день коли прострочена заборгованість Позичальника (за  кредитом, за нарахованими процентами,  за 

комісіями) була повністю погашена.» 

 Зазначені зміни вносяться відповідно до умов Правил надання та обслуговування кредитів за 

програмою «Еко оселя» в АБ «УКРГАЗБАНК», та набирають чинності з 01.01.2020 року. 

Детальну інформацію щодо вищезазначених змін можна отримати на офіційному сайті АБ 

«УКРГАЗБАНК» www.ukrgasbank.com (у розділі «Приватним клієнтам/Кредити»), за телефонами 

Контакт-центру АБ «УКРГАЗБАНК» :0 800 309 000 (044) 494-46-50, 358 – з мобільного телефону або в 

будь-якому відділенні  АБ «УКРГАЗБАНК». 

У разі незгоди зі змінами до Правил пропонуємо звернутись до найближчого відділення Банку. 

 

 

 

 

 

Перший заступник Голови Правління  _________________  О.В. Дубровін 

АБ «УКРГАЗБАНК»   (підпис, печатка) 

    

 

 


