
Паспорт споживчого кредиту в формі кредитування рахунку 
 

1. Інформація та контактні дані кредитодавця 

Найменування кредитодавця та його структурного або 

відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація 

Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк» 

Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного або 

відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація 
Місцезнаходження кредитодавця: вул. Автозаводська 54/19, 04114 Київ, 

Україна. 

Ліцензія/Свідоцтво Банківська ліцензія НБУ на право надання банківських послуг №92 від 

10.10.2011 р. 

Номер контактного телефону Контакт центр Universal Bank: 0 800 300 200 (Цілодобово, безкоштовно в 

межах України) (044) 391 57 77 

Адреса електронної пошти contact@universalbank.com.ua  

Адреса офіційного веб-сайту www.universalbank.com.ua 

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника 

Найменування кредитного посередника Відсутній 

Місцезнаходження - 

Номер контактного телефону - 

Адреса електронної пошти - 

Адреса офіційного веб-сайту* - 

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача 

Тип кредиту Кредитування рахунку 

Сума / ліміт кредиту, грн.  Від 1 000 До 100 000 гривень 

Строк кредитування 12 місяців 

Мета отримання кредиту На придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не 

пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або 

виконанням обов'язків найманого працівника 

Спосіб та строк надання кредиту Кредит надається шляхом кредитування поточного рахунку споживача  з 

можливістю зняття коштів в касі Банку, банкоматі або здійснення 

розрахунків з використанням платіжної картки. 

Датою видачі кредиту вважається день оплати товару (робіт, послуг) або 

отримання готівки з поточного рахунку за рахунок кредитних коштів. 

Можливі види (форми) забезпечення кредиту Відсутні. 

Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту Відсутня. 

Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) 

споживача за умови отримання кредиту на придбання 

товару/роботи/послуги, % 

Відсутній. 

4. Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача 

Плата за обслуговування рахунку: 

 - річна плата за обслуговування за 1-ий рік, 250 гривень без ПДВ. Сплачується клієнтом в національній валюті в 

день відкриття рахунку та випуску кредитної картки. Даний тариф не 

застосовується для кредитних карток Visa Gold, що відкриваються для 

клієнтів, які отримують інші роздрібні кредитні продукти Банку (окрім 

кредитної картки). 

 - річна плата за обслуговування за 2-ий та кожний наступний рік  499 гривень без ПДВ. Сплачується клієнтом в національній валюті через 

12 місяців мінус один день після відкриття поточного рахунку і далі 

щорічно. 

Рахунок, на якому протягом 15 місяців відсутнє зарахування та списання коштів (крім списання комісії за обслуговування рахунку та штрафу 

за несвоєчасну сплату мінімального платежу). При цьому тариф за неактивний період не застосовується, платіжна картка та поточний 

рахунок закриваються. 

Пільговий період для погашення заборгованості до 50 днів. 

Пільгова процентна ставка за користування кредитом  0,0001% . Без ПДВ. Діє тільки для безготівкових розрахунків за товари 

та/або послуги в торгівельно-сервісній мережі. 

Пільгова процентна ставка застосовується за умови внесення на поточний рахунок до 20 числа кожного поточного місяця включно суми 

коштів у розмірі не менше ніж загальна сума заборгованості (сума залишку заборгованості), що розрахована станом на кінець робочого дня, 

що передує першому числу такого кожного поточного місяця. 

Стандартна процентна ставка за користування кредитом 36%   

Тип процентної ставки Фіксована. 

Порядок зміни змінюваної процентної ставки Не застосовується змінювана процентна ставка. 

Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, 

обов’язкові для укладання договору, грн.: 

- 

Розмір щомісячного мінімального платежу 5% (мінімум 50 гривень) Від суми заборгованості станом на день 

розрахунку. 

Інформація і довідки 

Надання копії щомісячної виписки по кредитній картці в установі 

ПАТ «Універсал банк» 

20 гривень без ПДВ (сплачується за кожен місяць окремо)  та/або 

безкоштовно 1 раз на місяць, в момент виконання письмового звернення 

Клієнта. 

Надання довідки про наявність, стан та/або обороти за період по 

рахунку кредитної картки в установі Банку 

50 гривень без ПДВ та/або безкоштовно 1 раз на місяць, в момент 

виконання письмового звернення Клієнта. 
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Плата за надання Клієнту копій договору (та/або додатків до 

договору) 

360 гривень (в т.ч. ПДВ 60,00 грн.). Сплачується одноразово, в момент 

виконання письмового звернення Клієнта. 

Пільговий період для погашення заборгованості до 50 днів 

Претензійна робота 

Плата за безпідставність відмови від проведених операцій 210 гривень (в т.ч. ПДВ 35,00 грн.). Сплачується у випадку, якщо 

претензія Клієнта щодо проведення певної операції не підтвердилась. 

Комісії 

Плата за зняття готівки:  

 - у банкоматах та касах ПАТ «Універсал Банк» 3% від отриманої суми (не менше ніж 10 гривень) без ПДВ. 

 - у банкоматах та касах інших банків на території України 3% від отриманої суми (не менше ніж 10 гривень) без ПДВ. 

 - у банкоматах та касах інших банків за кордоном 3% від отриманої суми + 50 гривень без ПДВ. 

Перегляд залишку рахунку:   

 - у банкоматі ПАТ «Універсал банк» Не тарифікується. 

 - у банкоматах інших банків 15 гривень без ПДВ, Сплачується за кожну окрему операцію. 

Перевипуск Картки та PIN-коду за заявою Клієнта 70 гривень без ПДВ. 

Комісія за відкриття другого та кожного наступного поточного 

рахунку з випуском електронного платіжного засобу 

250 гривень без ПДВ, Сплачується одноразово при відкритті клієнтом 

другого та кожного наступного поточного рахунку у разі,  якщо клієнт 

закрив попередній поточний рахунок протягом 1-го року після його 

відкриття. 

Комісія за конвертацію коштів по операції з Платіжною карткою, 

проведеній за межами України 

2%  По кожній операції зняття готівки або розрахунку платіжною 

карткою Універсал Банку, що проходить в іноземній валюті, 

відбувається автоматична конвертація за курсом, який відрізняється від 

офіційного курсу платіжної системи VISA на 3-5%.  

Комісії, що виникають внаслідок витрат Банку, пов’язаних з діями щодо картки Клієнта при роботі з Міжнародною Платіжною Системою 

VISA 

Комісія при запиті клієнтом копії документа, який підтверджує 

окрему операцію по картці крім операцій зняття готівки в 

банкоматі (за кожну операцію). 

6 дол. США без ПДВ. 

Постановка картки в паперовий стоп список 30 дол. США без ПДВ, Строк постановки - 2 тижні за кожний окремий 

регіон: 1. США, 2. Канада, 3. Країни Центральної та Південної Америки, 

4. Країни азіатського та тихоокеанського регіону, 5. Країни Центральної 

та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (в т.ч. Україна та всі 

країни близького зарубіжжя), 6. Країни Європейської Співдружності. 

Плата за вилучення картки банкоматом іншого банку 15 дол. США без ПДВ Сплачується тільки у випадку, якщо Банк несе 

витрати в рамках МПС пов’язані з цією подією. 

Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися 

протягом строку дії договору про споживчий кредит 

Не змінюються. 

Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають 

сплаті споживачем, грн. 

Кредитний посередник відсутній. 

Загальні витрати за кредитом, грн. 3077,39 (три тисячі сімдесят сім) гривень 39 копійок, розраховано для 

ліміту в 10 тис. грн.* 

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк 

користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та 

інші платежі), грн. 

13077,39 ( тринадцять тисяч сімдесят сім) гривень 39 копійок, 

розраховано для ліміту в 10 тис. грн.* 

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних 59,52 ( п’ятдесят дев’ять цілих тридцять п’ять дві сотих)%, розраховано 

для ліміту в 10 тис. грн.* 

Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є 

репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про 

споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах 

та у строки, визначені в договорі.  

Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця 

залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит. 

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються: платежі, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його обов'язків, 

передбачених договором про споживчий кредит; платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які споживач зобов'язаний здійснити незалежно від 

того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів споживача чи за рахунок споживчого кредиту. 

Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком 

застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача. 

5. Порядок повернення кредиту 

Кількість та розмір платежів, періодичність внесення Додаток №1 до Паспорт споживчого кредиту в формі кредитування 

рахунку 

6. Додаткова інформація 

Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для отримання кредиту: 

послуги нотаріуса Відсутні. 

послуги оцінювача Відсутні. 

послуги страховика Відсутні. 

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит: 

Пеня - 

Штраф за несвоєчасну сплату мінімального платежу  30% від суми неоплаченого щомісячного мінімального платежу (але не 

менше, ніж 50 гривень) (без ПДВ). 

процентна ставка, яка застосовується при невиконанні - 



зобов’язання щодо повернення кредиту 

Інші платежі  - 

Всі комісії/плати утримуються та сплачуються в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день списання. 

Всі вказані вище тарифи (виплати) повинні бути сплачені негайно в день їх виникнення. Для забезпечення цього Клієнт доручає Банку 

збільшувати кредитну заборгованість на суму таких виплат у день їх виникнення в разі відсутності відповідної сплати. Клієнт погоджується з 

розмірами та термінами сплати таких виплат. 

7. Інші важливі правові аспекти 

Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм 

вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем. 

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий 

кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, 

визначених Законом України "Про споживче кредитування". 

так 

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. 

Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення 

споживчого кредиту з оформленням відповідного документа. 

У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, 

кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, якщо таке право 

передбачене договором про споживчий кредит. 

Кредитодавець  у письмовій формі повідомляє споживача про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення. 

Якщо кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або 

повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів. 

Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога кредитодавця втрачає чинність. 

Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть 

залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про 

майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо. 

Споживач проінформований про те, що вартість послуг третіх осіб установлюється виключно такими особами, відповідно кредитодавець не 

здійснює інформування про розмір відповідних витрат та/або їх зміну протягом строку дії договору про споживчий кредит і не включає їх до 

розрахунку реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту для споживача. 



Додаток №1 до Паспорт споживчого кредиту в формі кредитування рахунку 

№ з/п 
Дата 

платежу 

Кількість 

днів у 

розрахун- 

ковому 

періоді 

Сума 

платежу за 

розрахунко- 

вий період, 

гривень 

У тому числі: 

Реальна  

річна 

процентна 

ставка, % 

Загальна 

вартість 

кредиту, 

гривень 

Погашення 

суми 

кредиту, 

гривень 

Проценти за 

користування 

кредитом, 

гривень  

платежі за додаткові та супутні послуги  

Кредитора, у тому числі 
Кредитора посередника (за 

наявності), у тому числі: 

За 

ведення 

рахунку 

Розрахунково-

касове 

обслуговування 

Комісія 

за 

надання 

кредиту 

Плата за 

отримання 

готівки 

Комісійний 

збір: 

Інша плата 

за послуги 

кредитного 

посередника 

1 2 3 4 5 6 

7 8 

9 10 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 

х 01.01.2015 х -9720,000 -10000,00 х 250     

 

30,00   х х х 

1 20.02.2015 50 1027,87 524,87 500 0,00 0,00 0,00   0,00 х х х 

2 20.03.2015 28 1027,87 759,57 265,3 0,00 0,00 0,00   0,00 х х х 

3 20.04.2015 31 1027,87 754,69 270,18 0,00 0,00 0,00   0,00 х х х 

4 20.05.2015 30 1027,87 786,04 238,83 0,00 0,00 0,00   0,00 х х х 

5 20.06.2015 31 1027,87 802,45 222,42 0,00 0,00 0,00   0,00 х х х 

6 20.07.2015 30 1027,87 833,7 191,17 0,00 0,00 0,00   0,00 х х х 

7 20.08.2015 31 1027,87 853,17 171,7 0,00 0,00 0,00   0,00 х х х 

8 20.09.2015 31 1027,87 879,62 145,25 0,00 0,00 0,00   0,00 х х х 

9 20.10.2015 30 1027,87 910,69 114,18 0,00 0,00 0,00   0,00 х х х 

10 20.11.2015 31 1027,87 935,12 89,75 0,00 0,00 0,00   0,00 х х х 

11 20.12.2015 30 1027,87 966,07 58,8 0,00 0,00 0,00   0,00 х х х 

12 20.01.2016 31 1523,82 994,01 30,81 499,00 0,00 0,00   0,00 х х х 

Усього: х 384 13077,39 10000,00 2298,39 

 

749,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

30,00 

 

0,00 х *59,52% 3077,39 

 

*Прогнозний графік щомісячних платежів розраховано, виходячи з одноразового використання кредитного ліміту розміром 9000,00 гривень у формі безготівкової операції та 1000,00 гривень у 

формі зняття готівки, повернутих Банку у 12 місячний строк рівними частинами, враховуючи всі комісії та супутні витрати, пов‘язані із таким використанням, за умови оформлення платіжної 

картки типу Visa Gold, сплати процентної ставки у розмірі 36% річних та плати за обслуговування електронного платіжного засобу за 1-ий рік 250,00 гривень. 

Результат розрахунку прогнозного графіку щомісячних платежів може бути інший в разі використання іншого розміру грошових коштів, строків виплати або типів операцій (готівкового або 

безготівкового отримання коштів з платіжної карти). 


