Додаток 1 до наказу № 248 від 22.11.2021
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ
«ОВЕРДРАФТ НА ПОТОЧНИЙ РАХУНОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ –
ПІДПРИЄМЦІВ СЕГМЕНТУ МАЛОГО БІЗНЕСУ» № _______________
м. Київ

«__» _________ 20__ року

Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК», що знаходиться за адресою: Україна, 01021, м. Київ,
Кловський узвіз, 9/2, код платника податків згідно з ЄДРПОУ 14360920, код Банку 380838, (далі іменоване
– «Банк»), в особі ____________(посада: директор відділення або інша уповноважена особа, що
безпосередньо підписує Договір зі сторони Банку)_______________( ПІБ повністю), який(а) діє на підставі
довіреності №_____, посвідченої ________ нотаріусом ________________ нотаріального округу
____________________ від “___”_______20_ р. за реєстровим №___, з однієї сторони,
та:
Повне найменування Позичальника
(для юридичних осіб)/Фізична особапідприємець прізвище, ім’я та побатькові Позичальника (для фізичних
осіб - підприємців)
для юридичних осіб
Особа яка діє від імені та в інтересах
Позичальника:
- посада Керівника/уповноваженої
особи Позичальника
- ПІБ Керівника/уповноваженої особи
Позичальника
для юридичних осіб
Документ, на підставі якого діє
Керівник Позичальника /
уповноважена особа Позичальника
для фізичних осіб - підприємців
Дата та номер запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань
Адреса місцезнаходження
Позичальника
Контактний номер телефону
+380(__) ___-__-__
Позичальника
Код згідно ЄДРПОУ Позичальника/
Реєстраційний номер облікової
картки платника податків
Позичальника
Адреса електронної пошти
Позичальника
надалі іменований «Позичальник», з іншої Сторони,
надалі за текстом разом Банк та Позичальник іменовані – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»,
уклали цей Договір про надання банківської послуги «Овердрафт на поточний рахунок для юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців сегменту малого бізнесу» (далі – «Договір») про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Цей Договір визначає умови та порядок надання банківської послуги (фінансової операції)
«Овердрафт на поточний рахунок для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців сегменту малого
бізнесу» (надалі – «Договір»).
1.2. Правила надання банківської послуги «Овердрафт на поточний рахунок для юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців сегменту малого бізнесу» (надалі – «Правила») є невід’ємною частиною
Договору та розміщені на інтернет-сайті Банку https://www.pravex.com.ua. Всі терміни, що
використовуються в цьому Договорі, мають значення, наведені у Договорі та у Правилах.
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1.3. Цей Договір є індивідуальною частиною договору приєднання в розумінні Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», шляхом підписання якого
Позичальник приєднується до договору в цілому, який складається з цієї індивідуальної частини договору,
публічної частини договору у вигляді Правил та інших невід’ємних додатків до Договору. Цей Договір,
підписаний Позичальником, разом з Правилами та іншими додатками до Договору, складає укладений між
Позичальником та Банком Договір, що підтверджується підписом Позичальника у цьому Договорі.
Підписи Сторін під Договором є виявленням згоди з Правилами, які вступають в дію одночасно з
підписанням Сторонами Договору.
1.4. Відповідно до положень цього Договору та Правил, Банк надає Позичальнику у тимчасове
користування на умовах, передбачених цим Договором та Правилами, грошові кошти у вигляді
Овердрафту (надалі – «Овердрафт») шляхом надання Позичальнику можливості сплати з його
поточного рахунку UA____________________, відкритого в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (надалі –
«поточний рахунок Позичальника»), згідно з його розрахунковими документами суми, що
перевищують залишок на такому рахунку, але в межах визначеного цим Договором Ліміту Овердрафту
(далі – «Ліміт Овердрафту») з наступними параметрами:
1.4.1.

Максимальний Ліміт Овердрафту

____________ грн.

1.4.2.

Ліміт Овердрафту

____________ грн.

1.4.3

Кінцева дата строку користування Овердрафтом

01/__/20__р.

1.4.4

Процентна ставка за користування Овердрафтом

_______ % річних

1.4.5

Строк безперервного користування Овердрафтом

__ календарних днів

1.4.6

Затверджений середньомісячний Чистий Кредитовий
Оборот

__________ грн.

1.4.7

Величина
(процент)
від
затвердженого
середньомісячного Чистого Кредитового Обороту для
визначення Максимального Ліміту Овердрафту

______ %

1.4.8

Дата сплати процентів за користування Овердрафтом

01 число кожного
місяця, що слідує за
місяцем, за який
нараховано
проценти за
користування
Овердрафтом

1.5. За надання Ліміту Овердрафту Позичальник сплачує Банку комісію в розмірі _____ % від
суми встановленого Максимального Ліміту Овердрафту, в дату укладання даного Договору, шляхом
перерахування на рахунок номер № UA3739__________________, код ЄДРПОУ__________ (вказується
код Позичальника) відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК».
[Або]
1.5. За надання Ліміту Овердрафту Позичальник доручає Банку списати комісію в розмірі _____%
від суми встановленого Максимального Ліміту Овердрафту, в дату укладання даного Договору, шляхом
договірного списання з рахунку Позичальника номер №UA2600_______________, код ЄДРПОУ
(вказується код Позичальника) відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК». Договірне списання з рахунку
Позичальника можливе лише за умови наявного пасивного залишку (власних коштів) на дату укладання
Договору про надання Овердрафту.
1.6. Банк надає Позичальнику Овердрафт у розмірі Ліміту Овердрафту, зазначеному в пп. 1.4.2.
п. 1.4 Договору. Ліміт Овердрафту може бути переглянутий та збільшений Банком до рівня, що не
перевищує розміру Максимального Ліміту Овердрафту, зазначеного в пп. 1.4.1. п. 1.4 Договору, в порядку
та на умовах передбачених цим Договором та Правилами.
1.7. Банк надає Позичальнику Овердрафт, а Позичальник приймає Овердрафт та зобов’язується
належним чином виконувати зобов’язання, що встановлені в Договорі, та Правилах, в тому числі
своєчасно та в повному обсязі здійснювати платежі за цим Договором.
1.8. Овердрафт надається для оплати витрат, пов’язаних з поточною діяльністю Позичальника, як
суб’єкта господарювання (не для споживчих потреб).
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1.9. Проценти за користування Лімітом Овердрафту нараховуються щоденно із застосуванням
методу «факт/факт» (фактична кількість днів у місяці та році) на фактичний залишок заборгованості за
овердрафтом, протягом строку користування Лімітом Овердрафту, встановленого Договором, з дати (дня)
надання Овердрафту та включно до дати зазначеної в пп 1.4.3. п.1.4. Договору або зміненої згідно з
Правилами або до дати виникнення простроченої заборгованості згідно з Правилами.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОЗИЧАЛЬНИКА
2.1. Шляхом підписання Позичальником Договору Позичальник бере на себе зобов’язання
сплачувати всі збори, проценти, тарифи, комісії або інші елементи вартості Овердрафту в розмірах,
порядку та строки, встановлені Договором та Правилами.
2.2. Укладаючи Договір, Позичальник бере на себе зобов’язання ознайомитись з його невід’ємною
частиною – Правилами.
2.3. Виконувати інші обов’язки, які прямо передбачені Договором та Правилами, які є його
невід’ємною частиною, а також і ті, що є кореспондуючими із правами Банку, визначеними цим Договором
та Правилами, а також ті, що безпосередньо випливають зі змісту відносин Сторін.
2.4. Позичальник зобов’язується забезпечувати середньомісячне зарахування Чистих Кредитових
Оборотів на поточний рахунок протягом строку користування Лімітом Овердрафту в розмірі не меншому,
ніж зазначено в пп. 1.4.6 п. 1.4. Договору.
2.5. Позичальник має право ініціювати дострокове розірвання Договору шляхом подання
відповідної заяви до Банку та за умови відсутності невиконаних зобов’язань перед Банком за цим
Договором.
2.6. Інші права та обов’язки Позичальника, передбачені Правилами та чинним законодавством
України.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАНКУ
3.1. При наявності вільних кредитних ресурсів здійснювати перерахування коштів з поточного
рахунку Позичальника за його розрахунковими документами на суму, що перевищує фактичний
(кредитовий) залишок на цьому поточному рахунку, але в межах Ліміту Овердрафту та строку
користування Овердрафтом, визначених в п.п. 1.4. цього Договору або зміненого відповідно до Правил.
3.2. Надсилати Позичальнику на вказану в Договорі адресу електронної пошти необхідну
Позичальнику інформацію за винятком такої, яка містить банківську таємницю, при наявності
відповідного запиту від Позичальника, отриманого за допомогою телефонного дзвінка на обслуговуюче
відділення Банку та/або до контактного центру за телефоном 0 800 500 450 та/або на електрону адресу
Банку bank@pravex.ua
3.3. Розірвати Договір за ініціативою Банку за умови відсутності невиконаних обов`язків зі сторони
Позичальника або у інших випадках передбачених Договором та Правилами, шляхом направлення Банком
Позичальнику повідомлення про розірвання Договору за 30 календарних днів до дати його розірвання.
Укладення додаткових угод чи повторна згода Позичальника у такому разі не є необхідними.
3.4. Позичальник доручає Банку, а Банк має право стягувати нараховані проценти, нараховану
комісію та іншу заборгованість за Овердрафтом шляхом договірного списання (яке оформлюється
відповідним меморіальним ордером) Банком грошових коштів з Поточного рахунку Позичальника по мірі
їх надходження, починаючи з дня, коли у Позичальника виникло зобов’язання по їх сплаті, та з дня
виникнення можливих неустойок, простроченої заборгованості за Овердрафтом та інших витрат, в
порядку черговості, що передбачена Правилами. У разі відсутності або недостатності на Поточному
рахунку Позичальника для повного списання нарахованих процентів, можливих неустойок, заборгованості
за Овердрафтом та інших витрат, у строки, що зазначені у п. 1.4.3., п.1.4.3 Договору, у Правилах,
Позичальник доручає Банку, здійснювати на користь Банку договірне списання грошових коштів, у тому
числі в національній та іншій вільноконвертованій іноземній валюті з усіх рахунків Позичальника,
відкритих у Банку, а Банк має право здійснити таке договірне списання коштів.
3.5. Інші права та обов’язки Банку, передбачені Правилами та чинним законодавством України.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
4.1 У разі прострочення строків погашення Овердрафту та/або Процентів, визначених в п. 1.4.
розділу 1 Договору, у Правилах, більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, Банк має право, починаючи
з першого робочого дня прострочення, стягнути з Позичальника пеню від суми невиконаного в строк
зобов'язання за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку
України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
4.2. За нецільове використання Овердрафту Банк має право стягнути з Позичальника штраф у
розмірі 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень за кожен випадок такого використання коштів не за цільовим
призначенням.
4.3. За невиконання Позичальником вимог, зазначених в п.п. 5.2.5., 5.2.8., 5.2.10, 5.2.15, 5.2.17.
Правил протягом більше ніж 10 календарних днів, Банк має право стягнути з Позичальника штраф в
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розмірі 5000 (п’яти тисяч) гривень за кожний такий випадок.
4.4. Сторони домовилися, що нарахування та стягнення Банком пені та/або штрафу , зазначених в
Договорі, є правом, а не зобов’язанням Банку.
4.5. Кожна зі Сторін цього Договору зобов’язується зберігати сувору конфіденційність його умов,
а також технічну, комерційну, фінансову і іншу інформацію, що містить банківську таємницю, про
партнера, а також іншу інформацію з обмеженим доступом, яка стала відома Сторонам у процесі
обслуговування Банком Позичальника та взаємовідносин між ними, за винятком випадків передбачених
даним Договором, Правилами та діючим законодавством України. За незаконне розголошення та
використання інформації, що становить банківську таємницю, Сторони несуть відповідальність,
встановлену нормами законодавства України.
4.6. Позичальник надає Банку повне право та згоду на доступ до його кредитної історії, а також
збір, обробку, зберігання, використання та поширення інформації, що є кредитною історією, через будьяке бюро кредитних історій (далі – Бюро) на власний розсуд та/чи для надання будь-яким особам,
підприємствам, установам, організаціям будь-якої форми власності. У такому випадку розкриття Банком
інформації, що є кредитною історією, Позичальник не буде мати до Банку будь-яких претензій.
Позичальник підтверджує, що зазначена в цьому Договорі згода надається ним з використанням строків
та понять, які передбачені Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» №
2704 від 23.06.2005р.
4.7. Шляхом укладення та підписання Позичальником даного Договору Позичальник, надає Банку
повне право та згоду використовувати банківську таємницю, що стосується кредитної історії, виконання
зобов’язань, фінансового стану, а також інформацію про те, чи є він клієнтом Банку, інформацію щодо
Позичальника, цього Договору та всіх пов’язаних з ним договорів (договори забезпечення, страхування
тощо), на власний розсуд для надання будь-яким особам, підприємствам, установам, організаціям будьякої форми власності, а також на розголошення Банком інформації щодо Предмета застави шляхом
розміщення такої інформації на сайті Банку www.pravex.com.ua. У такому випадку Позичальник не буде
мати до Банку претензій.
4.8. Сторони цим підтверджують, що вони поділяють базові принципи та цінності Банку, викладені
у Етичному Кодексі Групи Intesa Sanpaolo та Етичному Кодексі АТ «ПРАВЕКС БАНК» та Позичальник
зобов’язується дотримуватися етичних принципів та Проголошеної політики Банку.
4.9. Позичальник/представник Позичальника надає Банку згоду на обробку його персональних
даних у встановленому Банком порядку, на умовах передбачених Договором та підтверджує інформування
з боку Банку про його права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про
захист персональних даних» та про мету обробки Банком персональних даних.
Підпункт 4.10 викладається в одному з наступних варіантів:
Варіант 1 - використовується у разі, якщо Позичальник-фізична особа-підприємець не перебуває в
зареєстрованому шлюбі/ фактичних шлюбних відносинах:
4.10. Позичальник свідчить, що він не проживає однією сім’єю з жодною особою і немає осіб,
які б стверджували наявність такого факту та заявляли свої права на майно, яке набуте ними з
Позичальником за час спільного проживання і належить їм на праві спільної сумісної власності, та
заперечували б право Позичальника одноособово на власний розсуд укласти цей Договір.
Варіант 2 - використовується в разі, якщо Позичальник-фізична особа-підприємець перебуває в
зареєстрованому шлюбі/ фактичних шлюбних відносинах:
4.10. Позичальник свідчить, що на момент укладення цього Договору:
1) Позичальник проживає з відповідною особою однією сім‘єю (в зареєстрованому шлюбі або
у фактичних шлюбних відносинах),
2) Цей Договір укладений в інтересах сім’ї Позичальника,
3) Особа, з якою Позичальник проживає сім‘єю, згоден/згодна з укладанням Позичальником
цього Договору, та підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений (-на), ніяких заперечень
щодо його положень та укладення не має.
На підтвердження цього особа, з якою Позичальник проживає сім‘єю, надав(ла) письмову заяву
про таку згоду.
4.11. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
примірнику для кожної зі Сторін.
4.12. Укладанням цього Договору Позичальник надає Банку право надсилати на адресу електронної
пошти, зазначену в Розділі «Реквізити та підписи Сторін» цього Договору, необхідну Позичальнику
інформацію (в тому числі, яка містить банківську таємницю) пов’язану з виконанням умов даного
Договору. При цьому Позичальник погоджується з направленням інформації, що містить банківську
таємницю щодо нього на зазначену адресу електронної пошти та приймає на себе всі ризики отримання
третіми особами доступу до такої інформації.

Від Банку ______________

Позичальник ______________
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4.13. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що він ознайомлений з Правилами,
які затверджені наказом ____________________________ та розміщені на інтернет-сайті Банку
https://www.pravex.com.ua, умови Договору і Правил йому є зрозумілими, та погоджується, з тим, що
положення Договору та Правил можуть бути змінені в порядку, передбаченому Договором та/або
Правилами.
4.14. Шляхом підписання цього Договору Сторони підтверджують, що досягли домовленості щодо
всіх істотних умов, викладених у Договорі, включаючи викладені у Правилах, затверджених та
розміщених згідно з внутрішніми процедурами Банку.
4.15. Шляхом підписання цього Договору Позичальник підтверджує, що йому надана інформація,
зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг».
4.16. Забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором здійснюється
відповідно до умов, передбачених Правилами.
4.17.Шляхом укладення даного Договору Позичальник надає свою згоду на передачу інформації,
в тому числі такої, що становить банківську таємницю, до Кредитного реєстру Національного банку
України.
4.18. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення його печатками
Сторін (за наявності печаток) та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань за даним Договором.
4.19. До всіх правовідносин, пов’язаних з укладанням та виконанням Договору та Правил (у тому
числі щодо всіх грошових зобов’язань: повернення Овердрафту, сплати процентів за його користування,
комісійних винагород, пені тощо) застосовується строк позовної давності тривалістю у 5 (п’ять) років.
4.20. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України (зокрема, законами України та нормативно-правовими актами НБУ), Правилами та локальними
актами Банку.
РЕКВІЗИТИТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК

ПОЗИЧАЛЬНИК

АТ “ПРАВЕКС БАНК”

Найменування Позичальника/Фізична особа –
підприємець П.І.Б.
____________________________
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2,
____________ серії _______ № ________,
К/р UA813000010000032006102801026 в НБУ,
виданий _________________________1.
МФО 300001
Адреса місцезнаходження:
Код платника податків згідно ЄДРПОУ 14360920 __________________________.
ЄДРПОУ/
Індивідуальний податковий номер 143609226650 Код платника податків згідно
Реєстраційний номер облікової картки
Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ
платника податків за даними Державного
№ 100247754
реєстру
фізичних
осіб
–
платників
Електронна адреса: bank@pravex.ua
податків______________
Електронна адреса:__________
Тел.:______________
Тел.: 0 800 500 450
__________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Позичальник підтверджує, що один із оригінальних примірників цієї індивідуальної частини
Договору з усіма додатками до Договору Позичальником отримано одразу після його підписання, але до
початку надання Позичальнику фінансової послуги за цим Договором.
__________________

__________________________________

(підпис)
1

(прізвище та ініціали Позичальника)

Для Позичальників ФОП

Від Банку ______________

Позичальник ______________
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Типова форма договору доповнюється у випадку, якщо Позичальник-ФОП (або засновник
Позичальника приватного підприємства, що є стороною Договору) перебуває у зареєстрованому
шлюбі/фактичних шлюбних відносинах фразою наступного змісту:
Я, _______________ (зазначається ПІБ чоловіка/дружини Позичальника/засновника приватного
підприємства, що є стороною Договору) повністю), _______________________________________
(зазначаються дані згідно паспорта громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу
(якщо інший з подружжя/особа, з якою позичальник проживає однією сім’єю не є громадянином України)),
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників
податків: ______________________, надаю свою згоду на укладання моїм (-єю) чоловіком (дружиною)
_____________ (зазначається ПІБ Позичальника повністю) цього Договору про надання банківської
послуги «Овердрафт на поточний рахунок для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців сегменту
малого бізнесу». Підтверджую, що з умовами цього Договору про надання банківської послуги
«Овердрафт на поточний рахунок для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців сегменту малого
бізнесу» ознайомлений (-на), ніяких заперечень щодо його положень та укладання не маю.
Надання згоди на укладення моїм (-єю) чоловіком (дружиною) цього Договору про надання
банківської послуги «Овердрафт на поточний рахунок для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
сегменту малого бізнесу» засвідчую власним підписом
_____________ (ініціали та прізвище
чоловіка/дружини Позичальника та власноручний підпис)
” __” ____________ 20_______ року

Від Банку ______________

Позичальник ______________

