Додаток №7 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОВЕРДРАФТІВ ДЛЯ КЛІЄНТІВ АТ «АБ «РАДАБАНК»
УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОВЕРДРАФТУ НА ПЛАТІЖНУ КАРТКУ ПАКЕТУ «ЕЛІТ»
(Кредитна лінія у формі овердрафту з пільговим періодом до 55 днів та з обов'язковим щомісячним платежем)
Тип кредиту: Кредитна лінія у формі овердрафту надається на споживчі цілі Клієнтам – фізичним особам.
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 фіксована та встановлюється в розмірі:
- 0,011% (нуль цілих одна сота процентів) річних користування овердрафтом у межах пільгового періоду та
- 381 % (тридцять вісім процентів) річних користування овердрафтом за межами пільгового періоду.
Пільговий період - До 55 днів (діє з моменту виникнення заборгованості до 25 (включно) числа місяця, наступного за датою виникнення
заборгованості, при умові її погашення в повному обсязі).
У випадку, якщо Позичальник не погашає до 25 (включно) числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості суму заборгованості за
Овердрафтом повністю, Банк здійснює перерахунок нарахованих процентів за весь період користування Овердрафтом починаючи з першого дня
за ставкою 38 % ( 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 процентам погашається в перший операційний день місяця за рахунок списання коштів з
рахунку Клієнта у зокрема 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)
4% (чотири процента) від суми, але не менш ніж 20 грн. 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.
Санкції за порушення зобов’язань за овердрафтом:

Якщо сума прострочення більш ніж 50 грн: 552% (п’ятдесят п’ять процентів) річних + штраф 55 гривень на кожний факт
прострочення;

Якщо сума прострочення менш 50 грн: 552 % (п’ятдесят п’ять процентів) річних.
Обов’язковий мінімальний платіж: формується в перший день місяця та становить 5% (п`ять процентів) від суми заборгованості (без
процентів) (але не менше 100 грн. та не більше залишку заборгованості), розрахованої на перше число, та підлягає внесенню не пізніше
передостаннього операційного дня місяця. При наявності простроченої заборгованості додатково сплачується сума простроченої заборгованості.
В разі не внесення суми обов’язкового платежу ця сума в останній операційний день місяця, наступного за звітним, відображається на рахунках
простроченої заборгованості (процентів 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 .
Сума кредиту: від 50000,00 гривень.
Розрахунок орієнтовної загальної вартості кредитної лінії в формі овердрафту, встановленої на платіжну картку, реальної річної процентної
ставки та загальних витрат за Овердрафтом 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., терміну кредитування 12 місяців, отриманні готівкових коштів однією сумою у касі або банкоматі АТ «АБ «РАДАБАНК»,
користування коштами Клієнтом поза межами пільгового періоду та погашенню овердрафту мінімальними платежами.
Загальні витрати за кредитом = (проценти) + (Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом). Загальні витрати за кредитом: 376,93
гривень

Проценти за користування овердрафтом на рік: 336,93 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: 1376,93 гривень
Реальна річна процентна ставка: 53,4550%;
Повне погашення Овердрафту здійснюється позичальником при настанні терміну повернення Овердрафту. У відповідності до положень пункту
10.4 «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» (надалі – Договір), при кратному 1000 грн. збільшенні/зменшенні
суми встановленого ліміту овердрафту орієнтовна загальна вартість кредиту змінюються наступним чином: реальна річна процентна ставка
залишається без змін, а орієнтовна загальна вартість кредиту, наведена в розрахунку орієнтованої загальної вартості кредиту , змінюється кратно
розміру збільшення/зменшення ліміту кредитування. Визначення суми ліміту овердрафту є безумовним правом Банку та здійснюється згідно
пункту 10.4 Договору.
Механізм отримання коштів по кредитній лінії у формі овердрафту та погашення заборгованості: У готівковій та безготівковій формі.
Розрахунок загальної вартості кредиту та реальної річної 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 спосіб ризики, пов’язані з несвоєчасною відмовою від послуги надання кредиту у зв’язку зі зміною ліміту,
Позичальник приймає на себе. Інші тарифи за картками вказані у відповідному розділі Договору «Тарифи на розрахункове обслуговування
платіжних карток для клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК».
Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту: Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит
протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування".
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Додаток №7 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОВЕРДРАФТІВ ДЛЯ КЛІЄНТІВ АТ «АБ «РАДАБАНК»
УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОВЕРДРАФТУ НА ПЛАТІЖНУ КАРТКУ ПАКЕТУ «RADAcard»
(Кредитна лінія у формі овердрафту з пільговим періодом до 55 днів та з обов'язковим щомісячним платежем)
Тип кредиту: Кредитна лінія у формі овердрафту надається на споживчі цілі Клієнтам – фізичним особам.
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 фіксована та встановлюється в розмірі:
- 0,013% (нуль цілих одна сота процентів) річних за користування овердрафтом у межах пільгового періоду та
- 484% (сорок вісім процентів) річних за користування овердрафтом за межами пільгового періоду.
Пільговий період – до 55 днів (діє з моменту виникнення заборгованості до 25 (включно) числа місяця, наступного за датою виникнення
заборгованості, при умові її погашення в повному обсязі).
У випадку, якщо Позичальник не погашає до 25 (включно) числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості суму заборгованості за
Овердрафтом повністю, Банк здійснює пере-рахунок нарахованих процентів за весь період користування Овердрафтом починаючи з першого дня
за ставкою 48% (сорок 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 процентам погашається в перший операцій-ний 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)
4,5% (чотири цілих п`ять десятих процента) від суми, але не менш ніж 20 грн. 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.
Санкції за порушення зобов’язань за овердрафтом:

Якщо сума прострочення більш ніж 50 грн: 555% (п’ятдесят п’ять процентів) річних + штраф 55 гривень на кожний факт
прострочення;

Якщо сума прострочення менш 50 грн: 553 % (п’ятдесят п’ять процентів) річних.
Обов’язковий мінімальний платіж: формується в перший день місяця та становить 5% (п`ять процентів) від суми заборгованості (без
процентів), розрахованої на перше число, та підлягає внесенню не пізніше передостаннього операційного дня місяця. При наявності
простроченої заборгованості додатково сплачується сума простроченої заборгованості.
В разі не внесення суми обов’язкового платежу ця сума в останній операційний день місяця, наступного за звітним, відображається на рахунках
простроченої заборгованості (процентів 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 .
Максимально можлива сума кредиту:

35000 грн. (тридцять п`ять тисяч гривень) для карток рівня Standard

500 000 грн. (п’ятсот тисяч гривен) для карток рівня Gold
Розрахунок орієнтовної загальної вартості кредитної лінії в формі овердрафту, встановленої на платіжну картку, реальної річної процентної
ставки та загальних витрат за Овердрафтом 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., терміну кредитування 12 місяців, отриманні готівкових коштів однією сумою у касі або банкоматі АТ «АБ «РАДАБАНК»,
користування коштами Клієнтом поза межами пільгового періоду та погашенню овердрафту мінімальними платежами.
Загальні витрати за кредитом = (проценти) + (Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом). Загальні витрати за кредитом: 403,95
гривень

Проценти за користування овердрафтом на рік: 446,40 гривень;

Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом: 45,00 гривень;
Загальна вартість кредиту = Загальні витрати за кредитом + Сума кредиту. Загальний розмір кредиту: 1000,00 гривень;
Орієнтовна загальна вартість кредиту: 1491,40 гривень
Реальна річна процентна ставка: 70,1451%;
Повне погашення Овердрафту здійснюється позичальником при настанні терміну повернення Овердрафту. У відповідності до положень пункту
10.4 «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» (надалі – Договір), при кратному 1000 грн. збільшенні/зменшенні
суми встановленого ліміту овердрафту орієнтовна загальна вартість кредиту змінюються наступним чином: реальна річна процентна ставка
залишається без змін, а орієнтовна загальна вартість кредиту, наведена в розрахунку орієнтованої загальної вартості кредиту , змінюється кратно
розміру збільшення/зменшення ліміту кредитування. Визначення суми ліміту овердрафту є безумовним правом Банку та здійснюється згідно
пункту 10.4 Договору.
Механізм отримання коштів по кредитній лінії у формі овердрафту та погашення заборгованості: У готівковій та безготівковій формі.
Розрахунок загальної вартості кредиту та реальної річної 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 спосіб ризики, пов’язані з несвоєчасною відмовою від послуги надання кредиту у зв’язку зі зміною ліміту,
Позичальник приймає на себе. Інші тарифи за картками вказані у відповідному розділі Договору «Тарифи на розрахункове обслуговування
платіжних карток для клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК». Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту: Споживач має право
відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про
споживче кредитування".
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Додаток №7 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОВЕРДРАФТІВ ДЛЯ КЛІЄНТІВ АТ «АБ «РАДАБАНК»

УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОВЕРДРАФТУ НА ПЛАТІЖНУ КАРТКУ ПАКЕТУ «RADAcard»
(Кредитна лінія у формі овердрафту без пільгового періоду та з обов'язковим щомісячним платежем)
Тип кредиту: Кредитна лінія у формі овердрафту надається на споживчі цілі Клієнтам – фізичним особам.
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 фіксована та встановлюється в розмірі:
- 356% (тридцять п`ять процентів) річних.
Заборгованість за нарахованими на 1-е число місяця процентам 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) 4% (чотири процента) від суми, але не менш ніж 20 грн.
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.
Санкції за порушення зобов’язань за овердрафтом:

Якщо сума прострочення більш ніж 50 грн: 55% (п’ятдесят п’ять процентів) річних + штраф 55 гривень на кожний факт
прострочення;

Якщо сума прострочення менш 50 грн: 55 % (п’ятдесят п’ять процентів) річних.
Обов’язковий мінімальний платіж: 5 % (п`ять 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 (процентів 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 .
Максимально можлива сума кредиту:

35000 грн. (тридцять п`ять тисяч гривень) для карток рівня Standard

500 000 грн. (п’ятсот тисяч гривен) для карток рівня Gold
Розрахунок орієнтовної загальної вартості кредитної лінії в формі овердрафту, встановленої на платіжну картку, реальної річної процентної
ставки та загальних витрат за Овердрафтом 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., терміну кредитування 12 місяців, отриманні готівкових коштів однією сумою у касі або банкоматі АТ «АБ «РАДАБАНК»
та погашенню овердрафту мінімальними платежами.
Загальні витрати за кредитом = (проценти) + (Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом)
Загальні витрати за кредитом: 347,19 гривень

Проценти за користування овердрафтом на рік: 307,19 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: 1347,19 гривень
Реальна річна процентна ставка: 49,0334%;
Повне погашення Овердрафту здійснюється позичальником при настанні терміну повернення Овердрафту. У відповідності до положень пункту
10.4 «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» (надалі – Договір), при кратному 1000 грн. збільшенні/зменшенні
суми встановленого ліміту овердрафту орієнтовна загальна вартість кредиту змінюються наступним чином: реальна річна процентна ставка
залишається без змін, а орієнтовна загальна вартість кредиту, наведена в розрахунку орієнтованої загальної вартості кредиту , змінюється кратно
розміру збільшення/зменшення ліміту кредитування. .
Визначення суми ліміту овердрафту є безумовним правом Банку та здійснюється згідно пункту 10.4 Договору.
Механізм отримання коштів по кредитній лінії у формі овердрафту та погашення заборгованості: У готівковій та безготівковій формі.
Розрахунок загальної вартості кредиту та реальної річної 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 спосіб ризики, пов’язані з несвоєчасною
відмовою від послуги надання кредиту у зв’язку зі зміною ліміту, Позичальник приймає на себе.
Інші тарифи за картками вказані у відповідному розділі Договору «Тарифи на розрахункове обслуговування платіжних карток для клієнтів АТ
«АБ «РАДАБАНК».
Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту: Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит
протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування".
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Додаток №7 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОВЕРДРАФТІВ ДЛЯ КЛІЄНТІВ АТ «АБ «РАДАБАНК»

УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ОВЕРДРАФТУ ДЛЯ КЛІЄНТІВ, ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНИХ ПРОЕКТІВ БАНКУ,
ТА ВЛАСНИКІВ ПЕНСІЙНИХ КАРТОК АТ «АБ «РАДАБАНК»
Тип кредиту: Овердрафт надається на споживчі цілі Клієнтам – фізичним особам, які обслуговуються в рамках Зарплатного проекту, та
власників пенсійних карток.
Забезпечення/оцінка майна: відсутнє.
Форма кредитування: Ліміт овердрафту встановлюється у безготівковій формі на Картковий рахунок, в рамках якого надається Овердрафт,
відкритий у АТ «АБ «РАДАБАНК».
Термін дії овердрафту: 12 місяців з можливістю пролонгації;
Максимально можлива сума кредиту: до 15 000 грн. на зарплатну картку, до 10 000 грн. на пенсійну картку.
В разі звільнення Позичальника з підприємства термін повернення Овердрафту визначається умовами «Договору комплексного банківського
обслуговування фізичних осіб» (надалі – Договір).
У разі прийняття позичальником – власником пенсійної картки рішення на пенсійне обслуговування в іншому банку, термін повернення
Овердрафту визначається умовами Договору..
Лонгація овердрафту: для зарплатних карток – автоматичне подовження строку дії овердрафту на наступний термін; для пенсійних карток – за
заявою Клієнта і за рішенням Кредитного комітету.
Процентна ставка за користування Овердрафтом: Фіксована. Встановлюється в розмірі 0,017% (нуль цілих одна сота процентів) річних у
перші 30 днів користування овердрафтом та 428% (сорок два процентів) річних, починаючи з 31-го дня користування.
У випадку, якщо Позичальник не погашає до 31-го дня користування Овердрафтом суму заборгованості за Овердрафтом повністю, Банк здійснює
перерахунок нарахованих процентів за весь період користування Овердрафтом починаючи з першого дня за ставкою 42% (сорок два процентів)
річних. Після повного погашення всієї заборгованості та при наступному використанні Овердрафту відлік днів для визначення процентної
ставки починається спочатку.
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)
Позичальник сплачує Банку комісію у розмірі 4,5% (чотири цілих п`ять десятих процента) від суми збільшення заборгованості при кожному
наданні Овердрафту
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 (умови діють з 04.05.2020): 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 (процентів 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 дострокове повернення
Овердрафту.
Сплата кредиту та процентів здійснюється у момент надходження грошових коштів на рахунок. Порядок погашення заборгованості
відбувається згідно пункту 6.32 Договору.
Остаточне погашення заборгованості визначається пунктами 10.12 та 10.13 Договору або закінченням терміну дії ліміту овердрафту.
Розрахунок орієнтовної загальної вартості кредиту у формі Овердрафту, встановленого на платіжну картку, реальної річної процентної ставки
та загальних витрат за Овердрафтом 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 терміну кредитування 12 місяців. Повне погашення Овердрафту здійснюється позичальником при настанні терміну повернення Овердрафту.
Загальні витрати за кредитом = (проценти) + Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом
Загальні витрати за кредитом: 41,48 гривень

Проценти за користування овердрафтом на рік: 34,11 гривень;

Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом: 4,50 гривні;
Загальна вартість кредиту = Загальні витрати за кредитом + Сума кредиту.
Загальний розмір кредиту: 100,00 гривень;
Орієнтовна загальна вартість кредиту: 138,61 гривень;
Реальна річна процентна ставка: 61,6463%;
У відповідності до положень пункту 10.4 «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб», при кратному 100 грн.
збільшенні/зменшенні суми встановленого ліміту Овердрафту орієнтовна загальна вартість кредиту змінюються наступним чином: реальна річна
процентна ставка залишається без змін, а Загальна вартість Овердрафту, наведена в розрахунку орієнтованої загальної вартості кредиту у формі
Овердрафт, змінюється кратно розміру збільшення/зменшення ліміту кредитування.
Механізм отримання коштів та погашення Овердрафту: У безготівковій формі. Розрахунок загальної вартості Овердрафту і реальної річної
процентної ставки не виключає умовні платежі по цьому Договору (пеня, заборгованість в разі ненадходження заробітної плати тощо). Якщо
фактично Овердрафт 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 у «Договорі комплексного банківського обслуговування
фізичних осіб» спосіб, ризики, пов’язані з несвоєчасною відмовою від послуги надання Овердрафту у зв’язку зі зміною ліміту, Позичальник
приймає на себе.
Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту: Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит
протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування".
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Додаток №7 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОВЕРДРАФТІВ ДЛЯ КЛІЄНТІВ АТ «АБ «РАДАБАНК»

УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ОВЕРДРАФТУ НА ДЕПОЗИТНУ КАРТКУ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВКЛАДНИКІВ БАНКУ
Тип кредиту: Овердрафт надається на споживчі цілі Клієнтам – фізичним особам, вкладникам банку які розмістили в банку депозит

на строк (без можливості дострокового повернення), терміном не менше 3 місяці.
Забезпечення/оцінка майна: відсутнє.
Форма кредитування: Ліміт овердрафту встановлюється у безготівковій формі на Картковий рахунок, в рамках якого надається
Овердрафт, відкритий у АТ «АБ «РАДАБАНК».
Строк дії овердрафту: Строк овердрафту закінчується у день закінчення строку розміщення депозиту за договором банківського
вкладу, відповідно до якого випущено депозитну картку. За 5 робочих днів до закінчення строку розміщення депозиту блокується
можливість збільшення заборгованості за кредитом. З можливістю лонгації строку овердрафту за умови подовження (лонгації)
депозиту пов’язаного з овердрафтом.
Максимально можлива сума кредиту: 60% (шістдесят процентів) від суми депозиту, до якого випущено депозитну картку та не
більше 120 000 грн.
Процентна ставка за користування Овердрафтом: Фіксована. Встановлюється в розмірі 259% (двадцять п’ять процентів)
річних.
Заборгованість за нарахованими на 1-е число місяця процентами погашається в перший операційний день місяця за рахунок
списання коштів з рахунку Клієнта, в 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.
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 дострокове повернення Овердрафту.
Розрахунок орієнтовної загальної вартості кредиту у формі Овердрафту, встановленого на платіжну картку, реальної річної процентної ставки
та загальних витрат за Овердрафтом 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 терміну кредитування 12 місяців.
Загальні витрати за кредитом = (проценти)
Загальні витрати за кредитом: 24,66 гривень
•
Проценти за користування овердрафтом на рік: 24,66 гривень/
Загальна вартість кредиту = Загальні витрати за кредитом + Сума кредиту.
Загальний розмір кредиту: 100,00 гривень;
Орієнтовна загальна вартість кредиту: 124,66 гривень;
Реальна річна процентна ставка: 28,077%
Повне погашення Овердрафту здійснюється позичальником при настанні терміну повернення Овердрафту. У відповідності до
положень пункту 10.4 «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» ( надалі – Договір), при кратному 100
грн. збільшенні/зменшенні суми встановленого ліміту Овердрафту орієнтовна загальна вартість кредиту змінюються наступним
чином: реальна річна процентна ставка залишається без змін, а орієнтовна загальна вартість, наведена в розрахунку орієнтованої
загальної вартості кредиту у формі Овердрафт, змінюється кратно розміру збільшення/зменшення ліміту кредитування.
Значення ліміту Овердрафту дорівнює 60% (шістдесят процентів) від суми депозиту до якого випущено депозитну картку, але не
більше 50 000 грн. Визначення суми ліміту Овердрафту є безумовним правом Банку та здійснюється згідно пункту 10.4 Договору.
Механізм отримання коштів та погашення Овердрафту: У безготівковій формі. Розрахунок орієнтованої вартості Овердрафту і
реальної річної процентної ставки не виключає умовні платежі по цьому Договору (пеня, тощо). Якщо фактично Овердрафт
використовуватиметься із відхиленням від зазначеного вище прогнозу , або в календарному місяці не 30 днів , розмір реальної
річної процентної ставки може змінюватись.
За умови повідомлення Позичальника про зміну ліміту Овердрафту у передбачений у Договорі спосіб ризики, пов’язані з
несвоєчасною відмовою від послуги надання Овердрафту у зв’язку зі зміною ліміту, Позичальник приймає на себе.
Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту: Споживач має право відмовитися від договору про споживчий
кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування".
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Додаток №7 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОВЕРДРАФТІВ ДЛЯ КЛІЄНТІВ АТ «АБ «РАДАБАНК»

УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Овердрафту в національній валюті на платіжну карту під заставу депозиту в національній або іноземній валюті
Тип кредиту: Овердрафт надається на споживчі цілі Клієнтам – фізичним особам, вкладникам банку які розмістили в банку депозит

в національній або іноземній валюті.
Забезпечення/оцінка майна: Майнові права на депозит, розміщений в АТ «АБ «РАДАБАНК». В забезпечення може бути наданий
депозит в UAH, USD,EUR.
Форма кредитування: Ліміт овердрафту встановлюється у безготівковій формі на Картковий рахунок, в рамках якого надається Овердрафт,
відкритий у АТ «АБ «РАДАБАНК».

Строк дії овердрафту: Строк овердрафту закінчується за 5 робочих днів до закінчення строку розміщення депозиту за договором
банківського вкладу, відповідно до якого встановлено ліміт овердрафту. За 5 робочих днів до закінчення строку розміщення
депозиту блокується можливість збільшення заборгованості за кредитом.
Сума кредиту: 80 % від суми депозиту, який надано під заставу. Якщо депозит відкрито у іноземній валюті, то 80 % від суми
депозиту перерахованого по курсу НБУ в гривні на день встановлення овердрафту
Процентна ставка за користування Овердрафтом: Фіксована. Залежить від ставки за депозитом та розраховується наступним
чином:
- якщо заставою виступає депозит в гривні: ставка за депозитом в гривні +3%;
- якщо заставою виступає депозит у іноземній валюті: ставка за депозитом в іноземній валюті +4% к ставці відповідного депозиту
у гривні.
Заборгованість за нарахованими на 1-е число місяця процентами погашається в перший операційний день місяця за рахунок
списання коштів з рахунку Клієнта, зокрема 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.
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 дострокове повернення Овердрафту.
Розрахунок орієнтовної загальної вартості кредиту у формі Овердрафту, встановленого на платіжну картку, реальної річної
процентної ставки та загальних витрат за Овердрафтом 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., терміну кредитування 12 місяців, та процентної ставки за депозитом, який
надано у заставу, 16% річних.
Загальні витрати за кредитом = (проценти)+( Комісія за надання кредиту (разова)
Загальні витрати за кредитом: 390,00 гривень
 Проценти за користування овердрафтом на рік: 190,00 гривень;
 Комісія за надання кредиту (разова): 200 гривень.
Загальна вартість кредиту = Загальні витрати за кредитом + Сума кредиту.
Загальний розмір кредиту: 1000,00 гривень;
Орієнтовна загальна вартість кредиту: 1390,00 гривень;
Реальна річна процентна ставка: 38,47%
Повне погашення Овердрафту здійснюється позичальником при настанні терміну повернення Овердрафту. У відповідності до
положень пункту 10.4 «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» ( надалі – Договір), при кратному
1000 грн. збільшенні/зменшенні суми встановленого ліміту Овердрафту орієнтовна загальна вартість кредиту змінюються
наступним чином: реальна річна процентна ставка залишається без змін, а орієнтовна загальна вартість, наведена в розрахунку
орієнтованої загальної вартості кредиту у формі Овердрафт, змінюється кратно розміру збільшення/зменшення ліміту
кредитування.
Значення ліміту Овердрафту дорівнює 80% вісімдесят процентів) від суми депозиту, який надано під заставу. Визначення суми
ліміту Овердрафту є безумовним правом Банку та здійснюється згідно пункту 10.4 Договору.
Механізм отримання коштів та погашення Овердрафту: У безготівковій формі. Розрахунок орієнтованої вартості Овердрафту і
реальної річної процентної ставки не виключає умовні платежі по цьому Договору (пеня, тощо). Якщо фактично Овердрафт
використовуватиметься із відхиленням від зазначеного вище прогнозу, або в календарному місяці не 30 днів, розмір реальної
річної процентної ставки може змінюватись.
За умови повідомлення Позичальника про зміну ліміту Овердрафту у передбачений у Договорі спосіб ризики, пов’язані з
несвоєчасною відмовою від послуги надання Овердрафту у зв’язку зі зміною ліміту, Позичальник приймає на себе.
Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту: Споживач має право відмовитися від договору про споживчий
кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування".
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Додаток №7 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОВЕРДРАФТІВ ДЛЯ КЛІЄНТІВ АТ «АБ «РАДАБАНК»

УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОВЕРДРАФТУ НА ПЛАТІЖНУ КАРТКУ В ПАКЕТАХ
«ПРЕМІУМ - ЛЕГКИЙ», «ПРЕМІУМ – ВСЕ ВРАХОВАНО», «ПРЕМІУМ – поРАДА»
(Кредитна лінія у формі овердрафту з пільговим періодом 30 днів та з обов'язковим щомісячним платежем)
Тип кредиту: 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 фіксована та встановлюється в розмірі:
- 0,0110% (нуль цілих одна сота процентів) річних у перші 30 днів користування овердрафтом та
- 4011% (сорок 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
40% (сорок 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 процентам погашається в перший операційний день місяця за рахунок списання коштів з
рахунку Клієнта зокрема 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) 4% (чотири процента) 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 5512% (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 (процентів 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 .
Максимально можлива сума кредиту 500 000 грн. (п’ятсот тисяч гривен)
Розрахунок орієнтовної загальної вартості кредитної лінії в формі овердрафту, встановленої на платіжну картку, реальної річної процентної
ставки та загальних витрат за Овердрафтом 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: 315,06 гривень

Проценти за користування овердрафтом на рік: 275,06 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: 1315,06 гривень
Реальна річна процентна ставка: 58,8431%;
Повне погашення Овердрафту здійснюється позичальником при настанні терміну повернення Овердрафту. У відповідності до положень пункту
10.4 «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» (надалі – Договір), при кратному 1000 грн. збільшенні/зменшенні
суми встановленого ліміту овердрафту орієнтовна загальна вартість кредиту змінюються наступним чином: реальна річна процентна ставка
залишається без змін, а орієнтовна загальна вартість кредиту, наведена в розрахунку орієнтованої загальної вартості кредиту , змінюється кратно
розміру збільшення/зменшення ліміту кредитування. .
Визначення суми ліміту овердрафту є безумовним правом Банку та здійснюється згідно пункту 10.4 Договору.
Механізм отримання коштів по кредитній лінії у формі овердрафту та погашення заборгованості: У безготівковій формі.
Розрахунок загальної вартості кредиту та реальної річної 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 спосіб ризики, пов’язані з несвоєчасною
відмовою від послуги надання кредиту у зв’язку зі зміною ліміту, Позичальник приймає на себе.
Інші тарифи за картками вказані у відповідному розділі Договору «Тарифи на розрахункове обслуговування платіжних карток для клієнтів АТ
«АБ «РАДАБАНК».
Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту: Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит
протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування".
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Додаток №7 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОВЕРДРАФТІВ ДЛЯ КЛІЄНТІВ АТ «АБ «РАДАБАНК»

УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ОВЕРДРАФТУ НА ПЛАТІЖНУ КАРТКУ В ПАКЕТАХ ПОСЛУГ «IT CARD»
Тип кредиту: Кредитна лінія у формі овердрафту надається на споживчі цілі: Клієнтам – фізичним особам, держателям платіжних карток пакетів
«IT Сard»
Забезпечення/оцінка майна: відсутнє.
Форма кредитування: Ліміт овердрафту встановлюється у безготівковій формі на Картковий рахунок, в рамках якого надається Овердрафт,
відкритий у АТ «АБ «РАДАБАНК».
Термін дії овердрафту: 12 місяців з можливістю пролонгації за рішенням Банку;
Максимально можлива сума кредиту: 50 000 гривень
Процентна ставка за користування Овердрафтом: Фіксована.
–
0,0113% (нуль цілих одна сота процентів) річних в межах пільгового періоду.
–
4214% (сорок два процента) річних за межами пільгового періоду.
Пільговий період - проміжок часу, який починається з моменту виникнення заборгованості за рахунком та закінчується через 30 днів за датою
виникнення заборгованості, при умові її погашення в повному обсязі.
У випадку, якщо Позичальник не погашає до 31-го дня користування Овердрафтом суму заборгованості за Овердрафтом повністю, Банк здійснює
перерахунок нарахованих процентів за весь період користування Овердрафтом починаючи з першого дня за ставкою 42% (сорок два процента)
річних. Після повного погашення всієї заборгованості та при наступному використанні Овердрафту відлік днів для визначення процентної ставки
починається спочатку.
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)
Позичальник сплачує Банку комісію у розмірі 5% (п'ять процентів), мінімум 20 гривень від суми збільшення заборгованості при кожному наданні
Овердрафту
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: формується в перший день місяця та становить 5% (п`ять процентів) від суми заборгованості (без
процентів) (але не менше 100 грн. та не більше залишку заборгованості), розрахованої на перше число, та підлягає внесенню не пізніше
передостаннього операційного дня місяця. При наявності простроченої заборгованості додатково сплачується сума простроченої заборгованості.
В разі не внесення суми обов’язкового платежу ця сума в останній операційний день місяця відображається на рахунках простроченої
заборгованості (процентів та\або основної заборгованості).
Санкції за порушення зобов’язань за овердрафтом:

Якщо сума прострочення більш ніж 50 грн: 5515% (п’ятдесят п’ять процентів) річних + штраф 55 гривень на кожний факт
прострочення;

Якщо сума прострочення менш 50 грн: 5521% (п’ятдесят п’ять процентів) річних.
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 дострокове повернення
Овердрафту.
Остаточне погашення заборгованості визначається пунктами 10.12 та 10.13 Договору або закінченням терміну дії ліміту овердрафту.
Розрахунок орієнтовної загальної вартості кредиту у формі Овердрафту, встановленого на платіжну картку, реальної річної процентної ставки
та загальних витрат за Овердрафтом 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 терміну кредитування 12 місяців. Повне погашення Овердрафту здійснюється позичальником при настанні терміну повернення Овердрафту.
Загальні витрати за кредитом = (проценти) + Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом
Загальні витрати за кредитом: 435,27 гривень

Проценти за користування овердрафтом на рік: 380,27 гривень;

Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом: 55,00 гривні;
Загальна вартість кредиту = Загальні витрати за кредитом + Сума кредиту.
Загальний розмір кредиту: 1000,00 гривень;
Орієнтовна загальна вартість кредиту: 1435,27 гривень;
Реальна річна процентна ставка: 62,8504%;
У відповідності до положень пункту 10.4 «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб», при кратному 1000 грн.
збільшенні/зменшенні суми встановленого ліміту Овердрафту орієнтовна загальна вартість кредиту змінюються наступним чином: реальна річна
процентна ставка залишається без змін, а Загальна вартість Овердрафту, наведена в розрахунку орієнтованої загальної вартості кредиту у формі
Овердрафт, змінюється кратно розміру збільшення/зменшення ліміту кредитування.
Механізм отримання коштів та погашення Овердрафту: У безготівковій формі. Розрахунок загальної вартості Овердрафту і реальної річної
процентної ставки не виключає умовні платежі по цьому Договору (пеня, заборгованість в разі ненадходження заробітної плати тощо). Якщо
фактично Овердрафт 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 у «Договорі комплексного банківського обслуговування
фізичних осіб» спосіб, ризики, пов’язані з несвоєчасною відмовою від послуги надання Овердрафту у зв’язку зі зміною ліміту, Позичальник
приймає на себе.
Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту: Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит
протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування".
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