
 

Пропозиція про зміну умов 
Правил надання та обслуговування кредитів за програмою «Тепла оселя»  

в АБ "УКРГАЗБАНК" 
від 18.05.2018 

 

 

Шановні клієнти! 

Повідомляємо, що з 04.06.2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до Правил надання та 

обслуговування кредитів за програмою «Тепла оселя» в АБ "УКРГАЗБАНК" (далі – Правила), а саме: 

1. пункт 4.3. Правил доповнюється підпунктом 4.3.9. у наступній редакції: 

«4.3.9. В разі недосягнення згоди між Банком та Позичальником щодо умов пропозиції Банку 

змінити умови Правил, розміщеної Банком у відповідності до розділу IХ цих Правил (далі – Пропозиція), 

вважати строк повернення кредиту таким, що настав у дату набрання чинності запропонованих змін 

(зазначається Банком у Пропозиції), в зв’язку з чим повернути Банку кредит та сплатити нараховані 

комісії, проценти за користування кредитними коштами у повному обсязі.» 

2. підпункт 4.4.5. Правил видаляється. 

3. пункт 8.2. Розділу VIII. «ОСОБЛИВІ УМОВИ» Правил викладається у новій редакції: 

 «8.2. Позичальник проінформований та надає згоду на те, що Банк має право контролювати ризики, 

пов’язані з наданням послуг Позичальнику. З цією метою Позичальник надає Банку згоду на передачу, 

збір, зберігання, використання та поширення інформації відповідно до чинного законодавства України: 

- через будь-яке бюро кредитних історій (далі – Бюро).  Позичальник надає згоду на доступ до його 

кредитної історії та отримання Банком інформації в повному обсязі, що складає кредитну історію 

Позичальника у будь-якому Бюро. Ця згода діє до моменту повного погашення всіх зобов’язань 

Позичальника перед Банком, незалежно від часу та підстав їх виникнення. Інформація про назву та 

адресу Бюро, до яких Банком передається інформація для формування кредитної історії 

Позичальника, розміщена на офіційному сайті Банка. 

- через Кредитний реєстр Національного банку України (далі – Реєстр).  Позичальник надає згоду на 

передачу до Реєстру та перевірку в ньому інформації, передбаченої Законом України «Про банки і 

банківську діяльність». Позичальник надає згоду на доступ до його кредитної історії та отримання 

Банком інформації в повному обсязі, що складає кредитну історію Позичальника. Ця згода діє до 

моменту повного погашення всіх зобов’язань Позичальника перед Банком, незалежно від часу та 

підстав їх виникнення.» 

4. пункти 9.1., 9.2. та 9.4. Розділу IХ. «УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ» 

Правил викладається в новій редакції: 

«9.1. Сторони домовились, про право Банку запропонувати Позичальнику змінити умови Правил 

(Пропозицію). Така  Пропозиція розміщується на Сайті Банку http://www.ukrgasbank.com в розділі 

«Приватним клієнтам/Кредити» не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дня набрання 

чинності запропонованих змін. 

9.2. Сторони домовляються, що Позичальник самостійно (не рідше двох разів на місяць та не 

пізніше 10 (десятого) та 25 (двадцять п’ятого) календарного дня кожного поточного місяця) 

ознайомлюється з Пропозицією, розміщеною на Сайті Банку, та в разі незгоди із запропонованою 

Пропозицією, зобов’язаний письмово повідомити Банк про таку незгоду. 

9.4. У разі неотримання Банком письмової незгоди Позичальника з умовами Пропозиції (незалежно 

від причин, в тому числі, поважних причин), неявки Позичальника (його представника) у відповідні 

строки для узгодження з Банком положень Пропозиції, з якими Позичальник не погоджувався, або 

досягнення згоди під час звернення Позичальника до Банку щодо умов Пропозиції, з якими Позичальник 

не погоджувався в письмовій незгоді, Сторони вважатимуть письмову незгоду Позичальника 

анульованою Позичальником та такою, що не має юридичної сили і не повинна розглядатись Банком, а 

запропоновану Пропозицію змінити умови Правил, такою, що набуває чинності з вказаної в Пропозиції 

дати та є обов’язковою для виконання Сторонами Договору. Зміна умов Правил у порядку, 

передбаченому цим розділом вважатиметься Сторонами такою, що здійснена за згодою Сторін.» 

5. Розділ IХ. «УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ» Правил доповнюється 

пунктом 9.5. у наступній редакції: 

«9.5. Сторони погоджуються, що у разі недосягнення згоди щодо положень Пропозиції під час 

звернення Позичальника до Банку, строк повернення кредиту вважатиметься таким, що настав у дату 

набрання чинності запропонованих змін (зазначається Банком у Пропозиції)». 

В зв’язку з чим пункти 9.5.-9.6. вважаються відповідно пунктами 9.6.-9.7. Правил. 



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

програмою «Тепла оселя» в АБ «УКРГАЗБАНК», та набирають чинності з 04.06.2018 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. 
 

 

 
 

 

http://www.ukrgasbank.com/

