Запевнення Клієнта до Заяви-приєднання до Публічного договору
комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС»
та надання споживчого кредиту “Гроші на все”

Персональні та контактні дані

ПІБ
Клієнта
(далі- Фінансовий номер телефону: +380----------------Клієнт/Позичальник):
--------------------------------------------------------------------------____
_____
___
Місце проживання:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Змінні поля РНОКПП
Клієнта,
Паспорт
–
обирається в залежності
від наявності / відсутності
( відмови в отриманні та
наявної
відповідної
відмітки в паспорті ) у
клієнта РНОКПП)
----------------РНОКПП
E-mail: e@mail.com
Або Паспорт: -----------------Я (ПІБ Позичальника), підписуючи це Запевнення Клієнта (далі - Запевнення), що є невід'ємною
частиною Заяви-приєднання (номер Заяви ) від __.__.____ (далі – Заява, Заява-приєднання) до
Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС»
(далі – Договір) та надання споживчого кредиту “Гроші на все”, беззаперечно підтверджую:
Що я є громадянином та резидентом України і не є податковим резидентом США.
що я ознайомлений(а) та цілком згодний(а) зі змістом та умовами Договору, тарифами АТ«БАНК
АЛЬЯНС», паспортом споживчого кредиту, умовами надання послуги/кредиту, Графіком платежів з
обчисленням загальної вартості кредиту які є невід’ємними частинами –кредитного договору , та
порядком внесення змін до них. Всі умови Договору мені зрозумілі та не потребують додаткового
тлумачення, є обов’язковими для виконання для мене та заперечення щодо них у мене відсутні.
що ознайомлений(а) та погоджуюсь з умовами надання Кредиту на наступних умовах:

Послуга

Кредит готівкою.

Спосіб надання кредиту

Кредит видається протягом 1 (одного) банківського дня з дати
укладення кредитного договору, якщо інше не визначено
кредитним договором.
Банк здійснює видачу Кредиту Позичальнику однією сумою:
готівкою у касі Банку - шляхом видачі готівкою суми

Кредиту Позичальнику через касу Банку. Застереження:
Позичальник зобов’язаний отримати суму Кредиту протягом
1-го банківського дня з дати укладення кредитного договору.
Мета
кредиту

отримання На споживчі потреби.

Сума кредиту

_________ грн.

Строк кредиту

_________ міс.
Процентна
ставка
за
користування
встановлюються у наступних розмірах:

Процентна ставка

Кредитом

за користування Кредитом: ____ % на рік;
за користування Кредитом у Пільговий період (протягом __
календарних днів з дня видачі кредиту): __ % на рік;
тип процентної ставки - фіксована.

Щомісячна комісія
обслуговування
кредитної
заборгованості

за

Щомісячна комісія за
обслуговування
кредитної
заборгованості
у
випадку
наявності
простро
ченої
заборгованості
Процентна ставка, яка
застосовується
при
невиконанні
зобов’язання
щодо
повернення кредиту

Порядок та
погашення

способи

___% на місяць від суми виданого Кредиту.
(для першого розрахункового періоду нараховується після
спливу строку пільгового періоду)

___% на місяць від суми виданого кредиту.
Нараховується
у випадку наявності
заборгованості.

простроченої

___% на місяць, яка застосовується на прострочену суму
кредиту при невиконанні грошового зобов’язання щодо
повернення кредиту на наступний день після настання Дати
повернення кредиту та наявної простроченої заборгованості.

Відповідно до Графіку платежів з обчисленням загальної
вартості кредиту до Заяви-приєднання з застосуванням
ануітетної схеми погашення (однакові суми платежів в кожному
розрахунковому періоді протягом усього строку кредитування,
окрім останнього (до суми платежу входить сума кредиту,
проценти
та
комісія
за
обслуговування
кредитної
заборгованості):
- самостійно у будь-якому відділенні АТ “АЛЬЯНС БАНК”;

-

за реквізитами через будь-який платіжний сервіс (термінал,
Ibox, каси банків, інтернет, клієнт-банк, тощо). Можлива
комісія власника платіжного сервісу.

Якщо будь-який термін здійснення платежів за договором про
споживчий кредит припадає на вихідний, святковий або інший
неробочий день, то
платежі повинні бути здійснені на наступний робочий день
після вихідного або святкового дня. ь.
Позичальник має право в будь – який час провести дострокове
повернення всієї суми або частини суми наданого Кредиту.
-

-

-

Інші умови

Здійснення дострокового часткового повернення Кредиту у
поточному платіжному періоді не звільняє Позичальника від
сплати чергового платежу згідно Графіку платежів з
обчисленням загальної вартості кредиту.
При здійсненні повного дострокового повернення Кредиту
Позичальник сплачує нараховані Банком проценти за
фактичний строк користування Кредитом та щомісячну
комісію за обслуговування кредитної заборгованості в
повному обсязі, незалежно від кількості днів користування
кредитом у відповідному розрахунковому періоді.
При здійсненні повного дострокового повернення Кредиту у
пільговий період Позичальник сплачує нараховані Банком
проценти за фактичний строк користування Кредитом.

Сплата інших платежів, неустойки та інші умови кредитування
визначені в Договорі.

Підписанням Заяви-приєднання, цих Запевнень та на підставі статті 1071 Цивільного кодексу
України та ст. 26 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», доручаю Банку
здійснювати договірне списання грошових коштів з поточного рахунку / рахунків що відкриті
на моє ім’я на момент укладання Договору, або які будуть відкриті в Банку в майбутньому,
на користь Банку будь-яких грошових коштів, які становлять заборгованість за цим
Договором / кредитним договором.
що ознайомлений(а) та погоджуюсь з умовами та правилами надання споживчого кредиту «Гроші на
все» їх особливостями, перевагами та недоліками; підтверджую, що в повному обсязі, доступно та
своєчасно ознайомлений(а) з інформацією про умови кредитування, та орієнтовною загальною
вартістю Кредиту з урахуванням процентної ставки (в тому числі реальної) за ним; отримання мною
всіх необхідних роз'яснень щодо наведеної інформації, яка надається споживачу відповідно до вимог
Закону України
«Про споживче кредитування», в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та
певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов'язань
перед Банком.

що до моменту укладання Договору, отримав(ла) від Банку та ознайомився(лася) зі змістом та
умовами Договору, тарифами АТ «БАНК АЛЬЯНС», паспортом споживчого кредиту, умовами
надання послуги/кредиту.
що інформація, передбачена ч. 2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» мені надана до укладення Договору і яка розміщена на
офіційному сайті Банку за посиланням https://bankalliance.ua. Надана інформація є для мене повною
та зрозумілою, без нав'язування Банком придбання фінансових послуг.
що 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/ або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.
що права та обов’язки Сторін Договору, відповідальність Сторін за невиконання або неналежне
виконання своїх зобов’язань за Договором, порядок зміни і припинення його дії визначається
умовами Договору та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
що Банк несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за
Договором, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, яке регулює відповідальність
за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань та строків проведення платежів та відповідно умов
Договору.
що Банк має право ініціювати обґрунтовану зміну розміру процентної ставки за кредитом в порядку,
передбаченому Договором та законодавством України.
що Банк має право змінювати Тарифи в порядку, встановленому умовами Договору. Інформування
мене Банком про внесення змін до Тарифів та/або умов надання послуги відбувається шляхом
розміщення Банком оголошення на дошці/-ах оголошень Банку, в загальнодоступних для Клієнтів
місцях та/або на Сайті Банку https://bankalliance.ua. та/або надсиланням Банком повідомлення щодо
внесення змін до Тарифів та/або умов надання послуги та дати вступу їх в дію, в т.ч. електронне
повідомлення через засоби інформаційної комунікації (мобільний додаток, месенджери, SMSповідомлення тощо). Сторони домовились, що необхідним та достатнім доказом надіслання Банком
повідомлення є дата відправки листа/електронного повідомлення на вказану мною адресу/електронну
адресу або номер телефону.
що повідомлений про наявне в мене право розірвати Договір або припинити зобов'язання за
Договором у випадках та в порядку передбачених Договором, зокрема,
- усвідомлюю та розумію своє право на відмову від отримання послуги протягом строку дії
Договору, шляхом подання відповідної Заяви про відмову від її отримання на умовах,
передбачених Договором, якщо інше не передбачено Договором та/або чинним
законодавством України.
- маю право відмовитись від банківської послуги надання кредиту протягом 14 (чотирнадцяти)
календарних днів з дня укладення Договору, про що зобов'язуюсь повідомити Банк письмово
та
протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення зобов'язуюсь повернути
Банку грошові кошти, одержані згідно умов Договору, та сплатити проценти за період з дня
одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.
що згоден з тим, що Банк має право передати іншій особі свої права кредитора за правочином
відступлення права вимоги без моєї згоди, повідомивши мене про даний факт протягом 10 (десяти)
робочих днів з дати такого відступлення у спосіб, визначений Законом України “Про споживче
кредитування” та Договором.
що перелік та вартість супровідних послуг Банку та третіх осіб, що пов’язані з наданням кредиту та
не входять до Тарифу послуги (за наявності), зазначаються в Паспорті споживчого кредиту, з яким я
ознайомлений. Витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії Договору;

що Банк здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення
громадян», адреса за якою приймаються/надсилаються звернення клієнтів зазначається та
підтримується в актуальному стані в Порядку роботи зі зверненнями/ скаргами/ пропозиціями
клієнтів АТ «БАНК АЛЬЯНС», витяг з якого розміщено на Сайті Банку за посиланням
https://bankalliance.ua/about_bank/consumer_information.
що у випадку неможливості врегулювання спірних питань, Клієнт має право 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 будь-яких інших державних/судових органів
у порядку, визначеному законодавством України.
надаю свою згоду з тим, що Банк (в тому числі новий кредитор, колекторська компанія) має право
звертатися до третіх осіб у порядку та на умовах передбачених Законом України “Про споживче
кредитування” з метою інформування про необхідність виконання мною зобов’язань за Договором.
надаю свою згоду на передачу Банком, новим кредитором, колекторською компанією інформації про
укладення Позичальником Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої
заборгованості та її розмір особам, які не є стороною Договору, моїм представникам, спадкоємцям,
поручителям, майновим поручителям, третім особам, взаємодія з якими передбачена Договором та які
надали згоду на таку взаємодію, а також щодо передачі інформації про прострочену заборгованість
моїм близьким особам із дотриманням вимог Закону України «Про споживче кредитування». Я
проінформований про обов’язок здійснення Банком, а у разі залучення новим кредитором або
колекторською компанією фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання
простроченої заборгованості (у разі виникнення) зі мною та вищезазначеними особами за допомогою
відео- та/або звукозаписувального технічного засобу, а також попереджати зазначених осіб про таке
фіксування.
що перелік та вартість супровідних послуг Банку, які можуть бути придбані Клієнтом при укладенні
Договору та під час його дії, визначаються Тарифами Банку на дату отримання такої послуги, які
розміщені на сайті Банку https://bankalliance.ua/credit. Банк має право змінювати Тарифи в порядку
визначеному Договором.
Як суб’єкт персональних даних, без застережень та обмежень надаю згоду/дозвіл Банку на обробку та
використання моїх персональних даних з метою надання мені банківських та/або фінансових послуг
згідно Закону України «Про захист персональних даних» та умов Договору. Надаю безвідкличну згоду
на розкриття (передачу) персональних даних, конфіденційної інформації, та інформації, що становить
банківську таємницю, яка стала відома Банку в процесі укладання та виконання Договору з правом
обробки та використання такої інформації третім особам, в тому числі залученим Банком на
договірній основі, до процесу обслуговування Договору та повернення моєї заборгованості перед
Банком, зверненню стягнення на майно та здійсненню інших дій, пов'язаних з реалізацією прав Банку
за Договором. Дозволяю Банку надати відомості контролюючим органам про відкриття/закриття
рахунків в порядку, передбаченому законодавством України. Погоджуюся, що Банк має право на
здійснення
передачі моїх персональних даних, розкриття банківської таємниці та іншої конфіденційної
інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCA, у випадках, передбачених
податковим законодавством США, включаючи FATCA;
надаю згоду Банку на передачу інформації, перелік якої визначено в Законі України «Про банки і
банківську діяльність», до кредитного реєстру Національного банку України, на доступ до інформації,
що складає мою кредитну історію та на збір, зберігання, використання та поширення інформації про
мене,
цього кредиту визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»,
через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, назви та адреси
яких визначені в Договорі. Зазначена вище згода надана на невизначений строк;

що про зміну процентної ставки за Кредитом Банк повідомляє мене, передбаченими та погодженими
відповідно до умов Договору каналами зв’язку, а також надає для укладення відповідні договори про
внесення змін до Договору. У випадку, якщо я погоджуюсь зі зміненим розміром процентної ставки,
зобов'язуюсь протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати направлення Банком повідомлення у
спосіб визначений Договором та не заборонений законодавством, підписати надані Банком договір (и)
про внесення змін до Договору. При цьому нова процентна ставка за Кредитом починає діяти з дати
укладення такого договору про внесення змін до Договору. У разі моєї незгоди із запропонованим
Банком розміром процентної ставки та не підписання наданого Банком договору про внесення змін до
Договору я розумію та погоджуюсь зі зміною строку повернення Кредиту, строк повернення Кредиту
вважається таким, що настав на 16 день з дати направлення Банком повідомлення;
що мої зобов’язання, як Клієнта, перед Банком за Договором забезпечуються всім майном та
грошовими коштами Клієнта на яке може бути звернуте стягнення відповідно до вимог чинного
законодавства України. На виконання мною умов Договору не передбачається необхідність укладення
договорів забезпечення;
що даю згоду на отримання інформації, пов’язаної з укладенням, зміною та виконанням умов
Договору (в т.ч. виписок) на вказану мною електронну адресу та/або фінансовий номер телефону, та
розумію, що розсилання виписок буде здійснюватися незахищеними каналами зв’язку і інформація
може стати відомою третім особам внаслідок протиправних дій третіх осіб;
що надаю права та доручаю Банку здійснювати договірне списання коштів з усіх моїх рахунків,
відкритих у Банку, без додаткових моїх розпоряджень, для погашення будь-яких інших моїх грошових
зобов’язань перед Банком, що випливають з умов Договору та/або будь-якого іншого договору, що
укладений або буде укладений у майбутньому між мною та Банком.
що згоден із встановленим в Договорі порядком внесення змін до Договору, в тому числі порядком
зміни розміру процентної ставки або інших платежів за споживчим кредитом, порядком дострокового
погашення кредиту. Підтверджую свою згоду з тим, що інформування мене про зміни умов Договору,
в тому числі про тарифи на послуги, що надаються та які можуть бути змінені Банком за Договором,
Банк
має здійснювати шляхом розміщення нових умов на сайті Банку та надсилання мені повідомлень
каналами дистанційного обслуговування та/або у інший спосіб передбачений Договором.
● що відповідно до статей 6, 207, 627, 634 ЦКУ Заява-приєднання, Запевнення, Паспорт
споживчого кредиту та Графік платежів може бути підписана (укладена) зі сторони Банку
шляхом нанесення на неї типографськими засобами відбитка печатки Банку та підпису
уповноваженого представника Банку. Клієнт підписанням Заяви-приєднання надає свою
письмову згоду на укладення (підписання) зазначених документів в порядку передбаченому
цим пунктом. Вказаний спосіб оформлення документів не позбавляє Сторони можливості
підписання таких документів власноручно уповноваженою особою Банку та скріплення
такого підпису печаткою Банку. Підписанням Заяви-приєднання, цих Запевнень Клієнт
приєднується до Договору (оферти) про використання аналога власноручного підпису
(факсиміле) та відтиску печатки Банку (публічний), що містить відповідні зразки підписів
уповноважених осіб та печатки Банку, зміст якого йому повністю зрозумілий та з яким він
повністю погоджується, та який розміщений на офіційному сайті Банку.
що отримав(ла) від АТ «БАНК АЛЬЯНС» примірник Запевнень та Договору.

Клієнт

ПІБ:
Дата:
Відкритий ключ УЕП споживача:

Кваліфікований електронний підпис:

Банк/представник
Банку

Посада:
ПІБ:
Дата: __.__. ____

