ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА КРЕДИТОМ
Банк має право достроково припинити строк користування Кредитом та вимагати погашення
заборгованості за Кредитом у повному обсязі, включаючи сплату суми боргу за Кредитом, що залишилася,
належних процентів, пені та інших платежів та відшкодування завданих Банку збитків у разі настання будьякої з подій, визначених Договором, які Сторони домовилися вважати суттєвим порушенням умов Договору,
а саме:
1) у разі невиконання Позичальником будь-яких своїх зобов’язань по Договору, у тому числі
несвоєчасного виконання грошових зобов’язань (з затримання Позичальником строків платежів, які
встановлені Договором більше, ніж на один календарний місяць.
2) у випадку подання позову до суду про визнання недійсним у цілому чи у частині та/або
неукладеним Договору та/або договору забезпечення;
3) у випадку виникнення обставин, що ставлять під загрозу своєчасність погашення заборгованості за
Кредитом і/або сплату процентів та/або які явно свідчать про те, що наданий Позичальнику Кредит
своєчасно не буде повернений.
4) якщо інформація і документи, що підлягають наданню Позичальником Банку відповідно або у
зв'язку з виконанням зобов’язань згідно Договору, надані Позичальником несвоєчасно, у неповному
обсязі або якщо така інформація і документи, або їхня частина, виявилися недостовірними.

Права позичальника:
Позичальник має право достроково виконати свої зобов'язання згідно умов Договору, повністю
погасивши заборгованість за користування кредитом, включаючи проценти за час фактичного користування
грошовими коштами.
Відмовитись від кредиту за Договором протягом 14 календарних днів з дати укладення
Договору, у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування», шляхом
подання особисто (або направлення поштою на адресу Банку нотаріально посвідченої) письмової заяви про
відмову від кредиту. При цьому Позичальник протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання
письмового повідомлення зобов’язаний повернути Банку всі грошові кошти отримані за цим Договором та
сплатити проценти за час фактичного користування грошовими коштами за процентною ставкою,
встановленою даним Договором. Право Позичальника на відмову від кредиту, передбачене даним пунктом
Договору, виникає у Позичальника лише у разі якщо Позичальником не було витрачено кредитних коштів
на придбання товарів, робіт та послуг до закінчення встановленого 14 денного строку.
Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у
письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з
вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг") до
закінчення строку, встановленого частиною першою цієї статті.

