
На виконання вимог Закону України "Про споживче кредитування" від 15.11.2016,  № 1734-VIII 

ПАСПОРТ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ 

ОВЕРДРАФТ НА ПЛАТІЖНУ КАРТКУ В ПАКЕТАХ «ПРЕМІУМ - ЛЕГКИЙ», «ПРЕМІУМ – 

ВСЕ ВРАХОВАНО», ПРЕМІУМ – поРАДА» АТ «АБ «РАДАБАНК»  
1. Інформація та контактні дані кредитодавця 

Найменування кредитодавця та його структурного або 

відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 

Підрозділ: вказується підрозділ 

Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного або 

відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація 

Україна, 49069, м. Дніпро, пр. О. Поля, 46 

Адреса підрозділу: вказується адреса підрозділ  

Ліцензія/Свідоцтво Банківська ліцензія №166 від 14.11.2011 р. 

Свідоцтво про реєстрацію №220 від 03.12.1993 р. 

Номер контактного телефону 0800500999 

Адреса електронної пошти bank@radabank.com.ua  

Адреса офіційного веб-сайту http://www.radabank.com.ua/ 

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника 

Найменування кредитного посередника відсутній 

Місцезнаходження відсутній 

Номер контактного телефону відсутній 

Адреса електронної пошти відсутній 

Адреса офіційного веб-сайту відсутній 

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача 

Тип кредиту Встановлення на Картковий рахунок ліміту овердрафту, в 

рамках якого надається відновлювальна Кредитна лінія. 

Сума / ліміт кредиту, грн. До 500 000 грн. (п’ятсот тисяч гривен) 

Строк кредитування 12 місяців з можливістю пролонгації за рішенням Банку 

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) 

Мета отримання кредиту Овердрафт надається на споживчі цілі 

Спосіб та строк надання кредиту Ліміт овердрафту встановлюється у безготівковій формі на 

Картковий рахунок, в рамках якого надається Овердрафт, 

відкритий у АТ «АБ «РАДАБАНК» після рішення Банку. 

Можливі види (форми) забезпечення кредиту Ні 

Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту Ні 

Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) 

споживача за умови отримання кредиту на придбання 

товару/роботи/послуги, % 

 

Ні 

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

Процентна ставка, відсотків річних: 

Процентна ставка у межах пільгового періоду, відсотків річних Встановлюється в розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота 

процентів)  річних у межах пільгового періоду. 

Процентна ставка за межами пільгового періоду, відсотків річних Встановлюється 42% (сорок два процента) річних користування 

овердрафтом за межами пільгового періоду  

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 42 % ( процентів) річних. Після повного погашення 

всієї заборгованості та при наступному використанні 

Овердрафту відлік днів для визначення процентної ставки 

починається спочатку 

Тип процентної ставки Фіксована 

Порядок зміни змінюваної процентної ставки Ні 

Платежі за супровідні послуги кредитодавця, обов'язкові для 

укладання договору, грн.: 

 

1. Комісія за збільшення заборгованості за Овердрафтом 4% (чотири відсотки) - комісія 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). 

0% (нуль відсотків) - 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. 

Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит 



Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті 

споживачем, грн. 

відсутні 

Загальні витрати за кредитом, грн. Загальні витрати за кредитом = (проценти) + (Комісія за 

збільшення заборгованості за Овердрафтом) 

Загальні витрати за кредитом:  3811,30 гривень  

 Проценти за користування овердрафтом на рік: 

3411,30 гривень;  

 Комісія за збільшення заборгованості за 

Овердрафтом: 400,00 гривень 

 

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк 

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

інші платежі), грн. 

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 10000 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 

Загальна вартість кредиту = Загальні витрати за кредитом + 

Сума кредиту.  

Загальний розмір кредиту: 10000,00 гривень;  

Орієнтовна загальна вартість кредиту: 13811,30 гривень  

 

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних 60,4108% 

 

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. 

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 Графік платежів не надається 

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).  

Сплата кредиту та відсотків: 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.; 

Остаточне погашення заборгованості: по закінченні терміну дії 

ліміту овердрафту. 

6. Додаткова інформація 

Супровідні послуги третіх осіб, обов'язкові для отримання кредиту:  

послуги нотаріуса Ні 

послуги оцінювача Ні 

послуги страховика Ні 

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов'язань 

за договором про споживчий кредит: 

 

 

пеня 

Подвійна облікова ставка НБУ, що діяла у період, за який 

нараховується пеня. Пеня нараховується на суму простроченого 

платежу за кожний день прострочення. 

штрафи Ні 

процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов'язання 

щодо повернення кредиту, відсотків річних 

55% (п’ятдесят п’ять процентів) річних 

інші платежі Відсутні 

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. Від споживача може вимагатися повне повернення суми кредиту в будь-

який час з наступним повідомленням про це Клієнта шляхом відправки SMS-повідомлення на номер мобільного телефону, що 

зазначений Клієнтом у відповідній Заяві на приєднання до Договору. 

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. Остаточне рішення щодо встановлення Овердрафту за поточним 

рахунком приймається Банком і Банк має право відмовити у встановленні Овердрафту за поточним рахунком без пояснення причини. 

Дата надання інформації: ДД/ММ/РРРР (поточна дата) Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: 

ДД/ММ/РРРР (поточна дата) 

Підпис кредитодавця: П. І. Б., підпис 

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані 

виходячи із обраних мною умов кредитування. 

Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб 

та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз'яснення наведеної інформації, 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 за таким договором.  

Підпис споживача: Дата, П. І. Б., підпис.  
 

 


