
Заява Клієнта № __________________ від __.__.____ року

1. Вид кредиту — Покупка частинами / Покупка частинами збільшення строку;
2. Тип кредиту — невідновлювальна кредитна лінія;
3. Мета отримання кредиту — придбання Товару
4. Ліміт кредиту — ________ грн. (____________ гривень __ копійок)
5. Строк кредиту - ______ місяців
6. Процентна ставка (фіксована) - ___ % на рік / місяць.
7. Розмір щомісячного платежу — ________ грн. (____________ гривень __ копійок) та визначається
за формулою:

для Покупки частинами
R/N + R*T/12, де:
R - тіло кредиту.
N - кількість платежів
Т - відсоткова ставка на рік

для Покупки частинами збільшення строку
R/N + R*T де:
R - сума  Кредиту;
N - кількість платежів;
T - процентна ставка на місяць.

8. Розмір авансового платежу ________ грн. (____________ гривень __ копійок).
9. Номер платіжної картки, що є доступом до поточного рахунку, на який зараховується сума кредиту
_____________________.
10. Я, _____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________,
проживаю за адресою: _______________________, дію на підставі особистого волевиявлення, прошу
надати мені в АТ "Універсал Банк” (04114, м. Київ, вул. Автозаводська , 54/19) кредит “Покупка
частинами / Покупка частинами збільшення строку” на умовах, визначених вище.
11. Я погоджуюсь з тим, що ця Заява Клієнта разом з Умовами і правилами обслуговування в АТ
"УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank,
Тарифами, Таблицею обчислення вартості кредиту, Паспортом споживчого кредиту становить
Кредитний договір.
12. Підписанням цієї Заяви підтверджую, що я ознайомлений з Умовами і правилами обслуговування в
АТ "Універсал Банк” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank,
Тарифами, Таблицею обчислення вартості кредиту та Паспортом споживчого кредиту (згідно вимог
діючого законодавства) та отримав їх примірники у Мобільному додатку, вони мені зрозумілі та не
потребують додаткового тлумачення. Кредитний калькулятор за посиланням.
13. Я ознайомлений з тим, що:

- мені не надаються додаткові платні послуги Банку під час укладання Кредитного договору;
- Банк має право передати іншій особі свої права кредитора за Кредитним договором без

додаткової згоди Клієнта;
- зміни до Кредитного договору, в т.ч. щодо розміру комісій, тарифів, загальних витрат та вартості
супутніх послуг, можуть бути внесені за згодою Сторін в порядку та на умовах, визначених у Кредитному
договорі;

- Клієнт має право протягом 14 календарних днів з моменту здійснення Транзакції відмовитися від
Кредитного договору шляхом подачі відповідної заяви у Мобільному додатку або через канали
дистанційного зв’язку (клієнтська підтримка). При цьому Клієнт зобов’язаний протягом 7
календарних днів з моменту подачі заяви перерахувати на Поточний рахунок суму непогашеної
частини Кредиту. Кредитний договір вважається розірваним (припиненим) у дату повернення
Банку непогашеної частини Кредиту.

- сторона Кредитного договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності,
якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин
(обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та
уповноваженими нею регіональними торгово- промисловими палатами;
- з питань виконання умов Кредитного договору я маю право звернутись до Банка в порядку
описаному на сайті Банку (www.universalbank.com.ua, розділ «Звернення громадян»). З метою захисту
своїх прав маю право звернутись до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ
(www.bank.gov.ua, розділ «Звернення громадян»), до суду та/або до інших передбачених чинним

https://chast.monobank.ua/#calculator


законодавством України уповноважених державних органів, до компетенції яких відноситься
забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг.

Підпис Клієнта: Підпис   __.__.____ року  ___ПІБ Клієнта__
Накладання мною електронного підпису перевіряється за допомогою
відкритого ключа:
03EA33BE1C656BECADE4ABF330B83875441C729963553BA9FFDD5A9
9D14F5524BD

Підпис Банку: В особі Заступника голови Правління АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” за
довіреністю № ____ від __.__.20___ р.

Підпис   __.__.____ року Акуленко Ю.Ю.

Документ підписано кваліфікованим електронним підписом.

Для перевірки підпису Представника банку ви можете скористатися
онлайн сервісом перевірки ЕП за посиланням
https://ca.informjust.ua/verify

Як скористатись сервісом:
1. завантажте за посиланням цей файл;
2. отримайте результат перевірки.

https://ca.informjust.ua/verify

