Додаток №8 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
Умови відкриття та обслуговування кредитних карток ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
«Умови відкриття та обслуговування кредитної картки в пакеті «VIP», «ПРЕМІУМ - VIP»
Кредитна лінія у формі овердрафту надається на споживчі цілі: Клієнтам – фізичним особам, які належать до категорії VIP.
Забезпечення/оцінка майна: відсутнє.
Форма кредитування: встановлення на Картковий рахунок ліміту овердрафту, в рамках якого надається відновлювальна Кредитна
лінія.
Термін дії овердрафту: 12 місяців з можливістю пролонгації за рішенням банку.
Процентна ставка за користування кредитною лінією у формі овердрафту встановлюється в розмірі:
- 0,01% (нуль цілих одна сота процентів) річних у перші 30 днів користування овердрафтом та
- 38% (тридцять вісім процентів) річних починаючи з 31-го дня користування овердрафтом.
У випадку, якщо Позичальник не погашає до 31-го дня користування кредитною лінією у формі овердрафту суму заборгованості за
Овердрафтом повністю, Банк здійснює перерахунок нарахованих процентів за весь період користування Овердрафтом починаючи з
першого дня за ставкою 38% (тридцять вісім процентів) річних. Після повного погашення всієї заборгованості та при наступному
використанні Овердрафту відлік днів для визначення процентної ставки починається спочатку.
Заборгованість за нарахованими на перше число місяця відсоткам погашається в перший операційний день місяця за рахунок
списання коштів з рахунку Клієнта у т.ч. за рахунок ліміту овердрафту. Остаточно погашення відсотків провадиться за рахунок
коштів Клієнта.
У разі відсутності коштів на картковому рахунку (доступного ліміту овердрафту) сума заборгованості по процентам погашається
Позичальником не пізніше передостаннього операційного дня місяця, наступного за звітним, шляхом внесення коштів на картковий
рахунок через касу Банку, або безготівковим перерахуванням.
Комісії, що сплачуються за користування Овердрафтом:
за збільшення заборгованості за овердрафтом (крім розрахунків через POS-термінал або в мережі Internet, та у випадку, якщо
заборгованість виникла внаслідок договірного списання комісії банку, або процентів по овердрафту) 4% (чотири відсотки) від суми
при кожному наданні кредитних коштів. Сума заборгованості по комісії списується в момент відображення операції на балансі.
Комісія за збільшення заборгованості за овердрафтом при розрахунках через POS-термінал або в мережі Internet, та у випадку, якщо
заборгованість виникла внаслідок договірного списання комісії банку, або процентів по овердрафту відсутня.
Процентна ставка за прострочену заборгованість 55% (п’ятдесят п’ять процентів) річних.
Обов’язковий мінімальний платіж: відсутній.
Дострокове повернення Овердрафту може відбуватись за ініціативою Клієнта, а також на вимогу Банку у випадках, передбачених
Договором. Клієнт має право у будь-який час достроково повністю або частково повернути Овердрафт без сплати комісії за
повернення Овердрафту.
Остаточне погашення заборгованості по закінченні терміну дії ліміту овердрафту.
Переваги та недоліки пропонованої форми кредитування: можливість багаторазового використання коштів ліміту Овердрафту;
можливість отримати грошові кошти без надання майна у заставу Банку; здійснення Банком Договірного списання грошових коштів з
рахунків Клієнта в Банку з метою погашення заборгованості за Овердрафтом; комісія за збільшення заборгованості за овердрафтом.
Максимально можлива сума кредиту 500 000 грн. (п’ятсот тисяч) гривень.
Розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредитної лінії у формі овердрафту, встановленої на платіжну картку, реальної процентної
ставки та абсолютного подорожчання наведено нижче. Враховуючи неможливість заздалегідь точного визначення сум та строків
проведення Позичальником операцій з використанням картки в межах ліміту овердрафту, розрахунок зроблено виходячи з суми
ліміту овердрафту 1000 грн. та термін кредитування 12 місяців. Повне погашення здійснюється позичальником при настанні терміну
повернення заборгованості.
Загальні витрати за кредитом = (проценти) + (Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом)
Загальні витрати за кредитом: гривень
 Проценти за користування овердрафтом на рік: 380,00 гривень;
 Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом: 40,00 гривень;
Загальна вартість кредиту = Загальні витрати за кредитом + Сума кредиту.
Загальний розмір кредиту: 1000,00 гривень;
Орієнтовна загальна вартість кредиту: 1420,00 гривень
Реальна річна процентна ставка: 52,5589%;
Визначення суми ліміту овердрафту є безумовним правом Банку та здійснюється згідно пункту 11.4 «Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб».
У відповідності до положень пункту 11.4 «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб», при кратному 1000
грн. збільшенні/зменшенні суми встановленого ліміту овердрафту орієнтовна сукупна вартість кредиту змінюються наступним чином:
реальна процентна ставка залишається без змін, а абсолютне подорожчання , наведене в розрахунку орієнтованої сукупної вартості
кредиту, змінюється кратно розміру збільшення/зменшення ліміту кредитування.
Механізм отримання коштів по кредитній лінії у формі овердрафту та погашення заборгованості: Позичальник обирає
самостійно (у готівковій та/або безготівковій формі).
Розрахунок сукупної вартості кредиту і реальної процентної ставки не виключає умовні платежі по цьому Договору (пеня,
заборгованість тощо). Якщо фактично кредитні кошти використовуватиметься із відхиленням від зазначеного вище прогнозу розмір
реальної процентної ставки може змінюватись.
За умови повідомлення Позичальника про зміну ліміту овердрафту у передбачений «Договором комплексного банківського
обслуговування фізичних осіб» спосіб ризики, пов’язані з несвоєчасною відмовою від послуги надання кредиту у зв’язку зі зміною
ліміту, Позичальник приймає на себе.
Інші тарифи за кредитною карткою «VIP» вказані у відповідному розділі Договору «Тарифи на розрахункове обслуговування
платіжних карток фізичних осіб (крім фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність).

«Умови відкриття та обслуговування кредитних карток в пакетах
«АКТИВ», «ПРЕМІУМ - ЛЕГКИЙ», «ПРЕМІУМ – ВСЕ ВРАХОВАНО»
(Кредитна лінія у формі овердрафту з пільговим періодом 30 днів та з обов'язковим щомісячним платежем)
Кредитна лінія у формі овердрафту надається на споживчі цілі: Клієнтам – фізичним особам, які належать до категорії VIP;
Забезпечення/оцінка майна: відсутнє.
Форма кредитування: встановлення на Картковий рахунок ліміту овердрафту, в рамках якого надається відновлювальна Кредитна
лінія.
Термін дії овердрафту: 12 місяців з можливістю пролонгації за рішенням банку.
Процентна ставка за користування кредитною лінією у формі овердрафту встановлюється в розмірі:
- 0,01% (нуль цілих одна сота процентів) річних у перші 30 днів користування овердрафтом та
- 38% (тридцять вісім процентів) річних починаючи з 31-го дня користування овердрафтом.
У випадку, якщо Позичальник не погашає до 31-го дня користування кредитною лінією у формі овердрафту суму заборгованості за
Овердрафтом повністю, Банк здійснює перерахунок нарахованих процентів за весь період користування Овердрафтом починаючи з
першого дня за ставкою 38% (тридцять вісім процентів) річних. Після повного погашення всієї заборгованості та при наступному
використанні Овердрафту відлік днів для визначення процентної ставки починається спочатку.
Заборгованість за нарахованими на 1-е число місяця відсоткам погашається в перший операційний день місяця за рахунок списання
коштів з рахунку Клієнта у т.ч. за рахунок овердрафту. Остаточно погашення відсотків провадиться за рахунок коштів Клієнта.
У разі відсутності коштів на картковому рахунку (доступного ліміту овердрафту) сума заборгованості по процентам погашається
Позичальником не пізніше передостаннього операційного дня місяця, наступного за звітним, шляхом внесення коштів на картковий
рахунок через касу Банку, або безготівковим перерахуванням.
Комісії, що сплачуються за користування Овердрафтом:
за збільшення заборгованості за овердрафтом (крім розрахунків через POS-термінал або в мережі Internet та у випадку, якщо
заборгованість виникла внаслідок договірного списання комісії банку, або процентів по овердрафту) 4% (чотири відсотки) від суми
при кожному наданні кредитних коштів.
Комісія за збільшення заборгованості за овердрафтом при розрахунках через POS-термінал або в мережі Internet, та у випадку, якщо
заборгованість виникла внаслідок договірного списання комісії банку, або процентів по овердрафту відсутня.
Процентна ставка за прострочену заборгованість 55% (п’ятдесят п’ять процентів) річних.
Обов’язковий мінімальний платіж: 7% (сім процентів) від суми поточної заборгованості (без процентів) , розрахованої на перше
число поточного місяця. При наявності простроченої заборгованості додатково сплачується сума простроченої заборгованості.
Обов'язковий платіж має бути внесений не пізніше передостаннього операційного дня поточного місяця. В разі не внесення суми
обов’язкового платежу ця сума в останній операційний день місяця відображається на рахунках простроченої заборгованості (відсотків
та\або основної заборгованості).
Дострокове повернення Овердрафту може відбуватись за ініціативою Клієнта, а також на вимогу Банку у випадках, передбачених
Договором. Клієнт має право у будь-який час достроково повністю або частково повернути Овердрафт без сплати комісії за
повернення Овердрафту.
Остаточне погашення заборгованості по закінченні терміну дії ліміту овердрафту .
Переваги та недоліки пропонованої форми кредитування: можливість багаторазового використання коштів ліміту Овердрафту;
можливість отримати грошові кошти без надання майна у заставу Банку; здійснення Банком Договірного списання грошових коштів з
рахунків Клієнта в Банку з метою погашення заборгованості за Овердрафтом; комісія за збільшення заборгованості за овердрафтом.
Максимально можлива сума кредиту 500 000 грн. (п’ятсот тисяч гривен)
Розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредитної лінії в формі овердрафту, встановленої на платіжну картку, реальної процентної
ставки та абсолютного подорожчання наведено нижче. Враховуючи неможливість заздалегідь точного визначення сум та строків
проведення Позичальником операцій з використанням картки в межах ліміту овердрафту, розрахунок зроблено виходячи з суми
ліміту овердрафту 1000 грн. та термін кредитування 12 місяців.
Загальні витрати за кредитом = (проценти) + (Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом)
Загальні витрати за кредитом: 301,30 гривень
 Проценти за користування овердрафтом на рік: 261,30 гривень;
 Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом: 40,00 гривень;
Загальна вартість кредиту = Загальні витрати за кредитом + Сума кредиту.
Загальний розмір кредиту: 1000,00 гривень;
Орієнтовна загальна вартість кредиту: 1301,30 гривень
Реальна річна процентна ставка: 55,7195%;
Повне погашення Овердрафту здійснюється позичальником при настанні терміну повернення Овердрафту. У відповідності до
положень пункту 11.4 «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб», при кратному 1000 грн.
збільшенні/зменшенні суми встановленого ліміту овердрафту орієнтовна сукупна вартість кредиту змінюються наступним чином:
реальна процентна ставка залишається без змін, а абсолютне подорожчання кредиту, наведене в розрахунку орієнтованої сукупної
вартості кредиту , змінюється кратно розміру збільшення/зменшення ліміту кредитування.
Визначення суми ліміту овердрафту є безумовним правом Банку та здійснюється згідно пункту 11.4 «Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб».
Механізм отримання коштів по кредитній лінії у формі овердрафту та погашення заборгованості: Позичальник обирає
самостійно (у готівковій та/або безготівковій формі).
Розрахунок сукупної вартості кредиту і реальної процентної ставки не виключає умовні платежі по цьому Договору (пеня,
заборгованість тощо). Якщо фактично кредит використовуватиметься із відхиленням від зазначеного вище прогнозу , або в
календарному місяці не 30 днів , розмір реальної процентної ставки може змінюватись.
За умови повідомлення Позичальника про зміну ліміту овердрафту у передбачений «Договором комплексного банківського
обслуговування фізичних осіб» спосіб ризики, пов’язані з несвоєчасною відмовою від послуги надання кредиту у зв’язку зі зміною
ліміту, Позичальник приймає на себе.
Інші тарифи за кредитними картками вказані у відповідному розділі Договору «Тарифи на розрахункове обслуговування платіжних
карток фізичних осіб (крім фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність) .

«Умови відкриття та обслуговування кредитної картки в пакеті «Морський тандем»
(Кредитна лінія у формі овердрафту з пільговим періодом 60 днів та з обов'язковим щомісячним платежем)
Кредитна лінія у формі овердрафту надається на споживчі цілі: Клієнтам – фізичним особам працівникам морських спеціальностей
які є громадянами України.
Забезпечення/оцінка майна: відсутнє.
Форма кредитування: встановлення на Картковий рахунок ліміту овердрафту, в рамках якого надається відновлювальна Кредитна
лінія.
Термін дії овердрафту: Дорівнює терміну дії договору (контракту) про найм моряка, але не менше 3 місяців та не більше 12 місяців.
Процентна ставка за користування кредитною лінією у формі овердрафту встановлюється в розмірі:
- 0,01% (нуль цілих одна сота процентів) річних (пільговий період) з моменту першої оплати в рахунок овердрафту до
передостаннього операційного дня місяця, що слідує за місяцем виникнення заборгованості.
- 12% (дванадцять процентів) річних починаючи з останнього операційного дня місяця, що слідує за місяцем виникнення
заборгованості.
У випадку, якщо Позичальник не погашає до передостаннього операційного дня місяця, що слідує за місяцем виникнення
заборгованості суму заборгованості за Овердрафтом повністю, Банк здійснює перерахунок нарахованих процентів за весь період
користування Овердрафтом починаючи з першого дня за ставкою 12% (дванадцять процентів) річних. Після повного погашення всієї
заборгованості та при наступному використанні Овердрафту відлік днів для визначення льготної процентної ставки починається
спочатку.
Заборгованість за нарахованими на 1-е число місяця відсоткам погашається в перший операційний день місяця за рахунок списання
коштів з рахунку Клієнта у т.ч. за рахунок овердрафту. Остаточно погашення відсотків провадиться за рахунок коштів Клієнта.
У разі відсутності коштів на картковому рахунку (доступного ліміту овердрафту) сума заборгованості по процентам погашається
Позичальником не пізніше передостаннього операційного дня місяця, наступного за звітним, шляхом внесення коштів на картковий
рахунок через касу Банку, або безготівковим перерахуванням.
Комісії, що сплачуються за користування Овердрафтом.
1) за збільшення заборгованості за овердрафтом (крім розрахунків через POS-термінал або в мережі Internet, та у випадку, якщо
заборгованість виникла внаслідок договірного списання комісії банку, або процентів по овердрафту) 4% (чотири процента)
від суми при кожному наданні кредитних коштів.
2) комісія за збільшення заборгованості за овердрафтом при розрахунках через POS-термінал або в мережі Internet, та у випадку,
якщо заборгованість виникла внаслідок договірного списання комісії банку, або процентів по овердрафту відсутня.
3) щомісячна комісія за обслуговування Овердрафту 2% (два процента) визначається як відсоток від максимальної
заборгованості в розрахунковому календарному місяці. Погашається в перший операційний день наступного місяця за
рахунок списання коштів з рахунку Клієнта у т.ч. за рахунок овердрафту.
У разі відсутності коштів на картковому рахунку/доступного ліміту овердрафту сума заборгованості по комісії погашається
Позичальником не пізніше передостаннього операційного дня місяця, наступного за звітним, шляхом внесення коштів на картковий
рахунок через касу Банку, або безготівковим перерахуванням.
Процентна ставка за прострочену заборгованість 55% (п’ятдесят п’ять процентів) річних.
Обов’язковий мінімальний платіж: у процентах розрахованих за формулою 100% / (Термін кредиту (міс.) - 2(міс.)) від суми
поточної заборгованості за овердрафтом (без відсотків) , розрахованої на перше число поточного місяця. Встановлюється після
закінчення пільгового періоду. При наявності простроченої заборгованості додатково сплачується сума простроченої заборгованості.
Обов'язковий щомісячний платіж має бути внесений не пізніше передостаннього операційного дня звітного місяця. Якщо сума
заборгованості в розмірі обов'язкового платежу не погашена до передостаннього операційного дня місяця то ця сума переноситься на
рахунок простроченої заборгованості і платіжний ліміт на картці зменшується на суму ліміту овердрафту .
Остаточне погашення овердрафту здійснюється по закінченні терміну дії договору на встановлення ліміту овердрафту.
Дострокове повернення Овердрафту може відбуватись за ініціативою Клієнта, а також на вимогу Банку у випадках, передбачених
Договором. Клієнт має право у будь-який час достроково повністю або частково повернути Овердрафт без сплати комісії за
повернення Овердрафту.
Остаточне погашення заборгованості по закінченні терміну дії ліміту овердрафту .
Переваги та недоліки пропонованої форми кредитування: можливість багаторазового використання коштів ліміту Овердрафту;
можливість отримати грошові кошти без надання майна у заставу Банку; здійснення Банком Договірного списання грошових коштів з
рахунків Клієнта в Банку з метою погашення заборгованості за Овердрафтом; комісія за збільшення заборгованості за овердрафтом,
щомісячна комісія за обслуговування Овердрафту.
Мінімальна сума кредиту 1 000 грн. (тисяча гривень)
Максимально можлива сума кредиту 100 000 грн. (сто тисяч гривень)
Розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредитної лінії в формі овердрафту, встановленої на платіжну картку, реальної процентної
ставки та абсолютного подорожчання наведено нижче. Враховуючи неможливість заздалегідь точного визначення сум та строків
проведення Позичальником операцій з використанням картки в межах ліміту овердрафту, розрахунок зроблено виходячи з суми
ліміту овердрафту 1000 грн. та термін кредитування 12 місяців.
Загальні витрати за кредитом = (проценти) + (Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом + Щомісячна комісія за
обслуговування Овердрафту)
Загальні витрати за кредитом: 275,22 гривень
 Проценти за користування овердрафтом на рік: 77,98 гривень;
 Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом: 40,00 гривень;
 Щомісячна комісія за обслуговування Овердрафту: 157,24 гривень
Загальна вартість кредиту = Загальні витрати за кредитом + Сума кредиту.
Загальний розмір кредиту: 1000,00 гривень;
Орієнтовна загальна вартість кредиту: 1275,22 гривень;
Реальна річна процентна ставка: 53,5780%;
Повне погашення Овердрафту здійснюється позичальником при настанні терміну повернення Овердрафту. У відповідності до
положень пункту 11.4 «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб», при кратному 1000 грн.
збільшенні/зменшенні суми встановленого ліміту овердрафту орієнтовна сукупна вартість кредиту змінюються наступним чином:

реальна процентна ставка залишається без змін, а абсолютне подорожчання кредиту, наведене в розрахунку орієнтованої сукупної
вартості кредиту , змінюється кратно розміру збільшення/зменшення ліміту кредитування.
Визначення суми ліміту овердрафту є безумовним правом Банку та здійснюється згідно пункту 11.4 «Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб».
Механізм отримання коштів по кредитній лінії у формі овердрафту та погашення заборгованості: Позичальник обирає
самостійно (у готівковій та/або безготівковій формі).
Розрахунок сукупної вартості кредиту і реальної процентної ставки не виключає умовні платежі по цьому Договору (пеня,
заборгованість тощо). Якщо фактично кредит використовуватиметься із відхиленням від зазначеного вище прогнозу, або в
календарному місяці не 30 днів , розмір реальної процентної ставки може змінюватись.
За умови повідомлення Позичальника про зміну ліміту овердрафту у передбачений «Договором комплексного банківського
обслуговування фізичних осіб» спосіб ризики, пов’язані з несвоєчасною відмовою від послуги надання кредиту у зв’язку зі зміною
ліміту, Позичальник приймає на себе.
Інші тарифи за кредитними картками вказані у відповідному розділі Договору «Тарифи на розрахункове обслуговування платіжних
карток фізичних осіб (крім фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність).

«Умови відкриття та обслуговування кредитної картки «СТАНДАРТ»
(Кредитна лінія у формі овердрафту з пільговим періодом 30 днів та з обов'язковим щомісячним платежем)
Кредитна лінія у формі овердрафту надається на споживчі цілі: клієнтам – фізичним особам, які мають депозитні/поточні/карткові
рахунки в ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
Забезпечення/оцінка майна: відсутня.
Форма кредитування: встановлення на Картковий рахунок ліміту овердрафту, в рамках якого надається відновлювальна Кредитна
лінія.
Строк дії овердрафту: 12 місяців з можливістю пролонгації за рішенням банку.
Процентна ставка за користування кредитною лінією у формі овердрафту встановлюється в розмірі:
- 0,01% (нуль цілих одна сота процентів) річних протягом перших 30 днів користування овердрафтом та
- 38% (тридцять вісім процентів) річних, починаючи з 31-го дня користування овердрафтом.
У випадку, якщо Позичальник не погашає до 31-го дня користування кредитною лінією у формі овердрафту суму заборгованості за
Овердрафтом повністю, Банк здійснює перерахунок нарахованих процентів за весь період користування Овердрафтом, починаючи з
першого дня за ставкою 38% (тридцять вісім процентів) річних. Після повного погашення всієї заборгованості та при наступному
використанні Овердрафту відлік днів для визначення процентної ставки починається спочатку.
Заборгованість за нарахованими на 1-е число місяця процентами погашається в перший операційний день місяця за рахунок списання
коштів з рахунку Клієнта, у т.ч. за рахунок овердрафту. Остаточно погашення процентів провадиться за рахунок коштів Клієнта.
У разі відсутності коштів на картковому рахунку (доступного ліміту овердрафту) сума заборгованості по процентам погашається
Позичальником не пізніше передостаннього операційного дня місяця, наступного за звітним, шляхом внесення коштів на картковий
рахунок через касу Банку, або безготівковим перерахуванням.
Комісії, що сплачуються за користування Овердрафтом:
за збільшення заборгованості за овердрафтом (крім розрахунків через POS-термінал або в мережі Internet та у випадку, якщо
заборгованість виникла внаслідок договірного списання комісії банку, або процентів по овердрафту) - 5% (п’ять процентів) від суми
при кожному наданні кредитних коштів.
Комісія за збільшення заборгованості за овердрафтом при розрахунках через POS-термінал або в мережі Internet, та у випадку, якщо
заборгованість виникла внаслідок договірного списання комісії банку, або процентів по овердрафту відсутня.
Обов’язковий мінімальний платіж: 7% (сім процентів) від суми поточної заборгованості (без процентів), розрахованої на перше
число поточного місяця. При наявності простроченої заборгованості додатково сплачується сума простроченої заборгованості.
Обов'язковий платіж має бути внесений не пізніше передостаннього операційного дня поточного місяця. В разі невнесення суми
обов’язкового платежу, ця сума в останній операційний день місяця відображається на рахунках простроченої заборгованості.
Дострокове повернення Овердрафту може відбуватись за ініціативою Клієнта, а також на вимогу Банку у випадках, передбачених
Договором. Клієнт має право у будь-який час достроково повністю або частково повернути Овердрафт без сплати комісії за
повернення Овердрафту. Остаточне погашення заборгованості по закінченні строку дії ліміту овердрафту.
Процентна ставка за прострочену заборгованість 55% (п’ятдесят п’ять процентів) річних.
Переваги та недоліки пропонованої форми кредитування: можливість багаторазового використання коштів ліміту Овердрафту;
можливість отримати грошові кошти без надання майна у заставу Банку; здійснення Банком Договірного списання грошових коштів з
рахунків Клієнта в Банку з метою погашення заборгованості за Овердрафтом; комісія за збільшення заборгованості за овердрафтом.
Максимально можлива сума кредиту до 25 000 грн. (двадцять п’ять тисяч гривен), але не більше п'яти середньомісячних заробітних
плат.
Розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредитної лінії в формі овердрафту, встановленої на платіжну картку, реальної процентної
ставки та абсолютного подорожчання наведено нижче. Враховуючи неможливість заздалегідь точного визначення сум та строків
проведення Позичальником операцій з використанням картки в межах ліміту овердрафту, розрахунок зроблено, виходячи з суми
ліміту овердрафту 100 грн. та термін кредитування 12 місяців.
Загальні витрати за кредитом = (проценти) + (Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом)
Загальні витрати за кредитом: 31,63 гривень
 Проценти за користування овердрафтом на рік: 26,13 гривень;
 Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом: 5,50 гривень;
Загальна вартість кредиту = Загальні витрати за кредитом + Сума кредиту.
Загальний розмір кредиту: 100,00 гривень;
Орієнтовна загальна вартість кредиту: 31,63 гривень;
Реальна річна процентна ставка: 59,9455%;
Повне погашення Овердрафту здійснюється Позичальником при настанні терміну повернення Овердрафту. У відповідності до
положень пункту 11.4 «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб», при кратному 100 грн.
збільшенні/зменшенні суми встановленого ліміту овердрафту орієнтовна сукупна вартість кредиту змінюються наступним чином:
реальна процентна ставка залишається без змін, а абсолютне подорожчання кредиту, наведене в розрахунку орієнтованої сукупної
вартості кредиту, змінюється кратно розміру збільшення/зменшення ліміту кредитування.
Визначення суми ліміту овердрафту є безумовним правом Банку та здійснюється згідно пункту 11.4 «Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб».
Розрахунок сукупної вартості кредиту і реальної процентної ставки не виключає умовні платежі по цьому Договору (пеня,
заборгованість тощо). Якщо фактично кредит використовуватиметься із відхиленням від зазначеного вище прогнозу, або в
календарному місяці не 30 днів, розмір реальної процентної ставки може змінюватись.
Механізм отримання коштів по кредитній лінії у формі овердрафту та погашення заборгованості: Позичальник обирає
самостійно (у готівковій та/або безготівковій формі).
За умови повідомлення Позичальника про зміну ліміту овердрафту у передбачений «Договором комплексного банківського
обслуговування фізичних осіб» спосіб ризики, пов’язані з несвоєчасною відмовою від послуги надання кредиту у зв’язку зі зміною
ліміту, Позичальник приймає на себе.
Інші тарифи за кредитними картками вказані у відповідному розділі Договору «Тарифи на розрахункове обслуговування платіжних
карток фізичних осіб (крім фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність)».

