Додаток 7 до п.1.7. рішення
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Голови Правління
АТ «ПРАВЕКС БАНК»
від 15.07.2020 № 139

Інформація для ознайомлення споживачів фінансових послуг
Відповідно до статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» фінансова установа до укладення з
клієнтом договору про надання фінансової послуги надає йому інформацію про:
1) Повне найменування – Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК»
(скорочено – АТ «ПРАВЕКС БАНК»).
а) Реквізити АТ «ПРАВЕКС БАНК»:
Місцезнаходження: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2
контактний телефон: 0 800 500 450
адреса електронної пошти: bank@pravex.ua
адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг – 01021, Україна, м.
Київ, Кловський узвіз, 9/2
б) Особи, які надають посередницькі послуги, відсутні.
в) Відомості про державну реєстрацію АТ «ПРАВЕКС БАНК»:
Дата державної реєстрації АТ «ПРАВЕКС БАНК»: 27.10.2004; дата запису: 01.11.2004
номер запису: 1 070 120 0000 003106; код ЄДРПРОУ 14360920.
г) Інформація щодо включення АТ «ПРАВЕКС БАНК» до Державного реєстру
банків:
Дата внесення АТ «ПРАВЕКС БАНК» до Державного реєстру банків 29.12.1992,
реєстраційний номер в Державному реєстрі банків 139.
ґ) Інформацію щодо наявності ліцензії:
АТ «ПРАВЕКС БАНК» уповноважений здійснювати різні банківські операції в рамках
чинного законодавства України та виданої йому банківської ліцензії, видана 18.04.2018.
Перелік дозволів та ліцензій за посиланням
д) Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо
діяльності АТ «ПРАВЕКС БАНК»:
Національний банк України:
Місцезнаходження: вул. Інститутська, 9, м. Київ, Україна, 01601
контактний телефон: Гаряча лінія: 0 800 505 240
2) фінансова послуга - «Овердрафт на поточний рахунок для юридичних осіб
сегменту малого бізнесу»
Банківська послуга «Овердрафт на поточний рахунок для юридичних осіб сегменту малого
бізнесу» (надалі за текстом – Овердрафт) полягає в наданні Позичальнику у тимчасове
користування на умовах, передбачених Договором про надання банківської послуги «Овердрафт
на поточний рахунок для юридичних осіб сегменту малого бізнесу» (надалі за текстом – Договір),
Дана інформація не є інформацією рекламного характеру та підготовлена на виконання вимог
ч.2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг»

грошових коштів шляхом надання Позичальнику можливості здійснення оплати з його
поточного рахунку, відкритого в АТ «ПРАВЕКС БАНК», розрахункових документів, суми
яких перевищують залишок коштів на такому рахунку, але в межах встановленого Банком ліміту
Овердрафту.
Овердрафт надається у формі відновлювального ліміту, тобто в разі погашення Позичальником в
повному обсязі заборгованості за Овердрафтом, нарахованим процентам, можливими
неустойками, банк відновлює надання Позичальнику Овердрафту в межах встановлених в
договорі ліміту Овердрафту та строків користування Овердрафтом.
Мінімальний термін дії Договору – не передбачений.
Максимальний строк користування Овердрафтом – 1 рік з можливістю пролонгації.
Фіксована річна відсоткова ставка – 18 %.
Одноразова комісія - 1% від розміру встановленого ліміту Овердрафту.
Погашення заборгованості та відсотків за користування Овердрафтом здійснюється щомісячно.
Надання додаткових/супутніх фінансових послуг банком не передбачається.
Послуга «Овердрафт» є власною послугою АТ «ПРАВЕКС БАНК».
Під час надання послуги «Овердрафт» банк не пропонує жодних супутніх послуг інших
фінансових установ.
Усі спори та розбіжності, що виникають між Банком та Позичальником під час надання
Овердрафту підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів. У разі
неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори між Банком та Позичальником
підлягають розгляду в господарських судах України.
Державне регулювання фінансових послуг, а саме: банківських послуг - здійснює
Національний банк України
Адреса Національного банку України
01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Довідка: тел. (38 044) 253-01-80, факс (38 044) 230-20-33, 253-77-50, телекс 131018 NBNK UX, 131251 KIJ UX
Контактна інформація для звернення громадян
Адреси для листування та подання письмових звернень громадян
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ – 8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ – 8, 01601
Довідка щодо проходження звернень громадян: тел. 230-18-44, 253-01-80.
Лінія "довіри": тел. 230-19-60.

Детальніша інформації щодо територіальних управлінь НБУ розміщена на сайті www.bank.gov.ua

3) договір про надання фінансових послуг споживачу:
а) при укладенні договору клієнт має право вимагати у суб'єкта підприємницької
діяльності надання балансу або довідки про фінансове становище, підтверджені
аудитором (аудиторською фірмою), а також бізнес-план, якщо інше не передбачено
законодавством України;
б) передбачає право клієнта відмовитися від договору у порядку та на умовах,
передбачених законодавством та/або договором між АТ «ПРАВЕКС БАНК» та клієнтом;
в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);
г) передбачає право клієнта розірвати/ припинити договір, достроково виконати
зобов’язання за договором;
ґ) містить порядок внесення змін та доповнень відповідно до якого зміни вносяться у
встановлені договором строки.
д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової
згоди споживача фінансової послуги;
4) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг:
АТ «ПРАВЕКС БАНК» здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону
України «Про звернення громадян», перелік контактних даних АТ «ПРАВЕКС БАНК»
зазначено вище у Реквізитах АТ «ПРАВЕКС БАНК»
Дана інформація не є інформацією рекламного характеру та підготовлена на виконання вимог
ч.2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг»

У випадку неможливості врегулювання спірних питань, споживач фінансових послуг
може звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню
захисту прав споживачів фінансових послуг д) за контактною інформацією на сторінці
офіційного Інтернет-представництва Національного банку України: https://bank.gov.ua/)
або до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.
б) АТ «ПРАВЕКС БАНК» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На
виконання вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», АТ
«ПРАВЕКС БАНК» повідомляє клієнтів про розміщення на офіційній сторінці Фонду
інформації щодо умов гарантування Фондом відшкодування коштів за вкладом. Більше
дізнатися про Фонд на сайті АТ «ПРАВЕКС БАНК» можна у розділі Фонд гарантування
вкладів
Дана інформація наводиться на сайті Банку з метою надання за вимогою клієнта:
1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний
стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню розміщено в розділі Фінансова
звітність на сайті АТ «ПРАВЕКС БАНК»;
2) в розділі Керівництво та структура Банку на сайті АТ «ПРАВЕКС БАНК»
розміщено перелік членів Правління АТ «ПРАВЕКС БАНК», членів Ради; перелік
відділень;
3) інформація про структуру власності Банку та її ключових учасників розміщена у
розділі Акціонери та структура власності Банку
4) інша інформація, право на отримання якої визначено законом – у вільному доступі на
сайті АТ «ПРАВЕКС БАНК», інших порталах відкритих даних.

Дана інформація не є інформацією рекламного характеру та підготовлена на виконання вимог
ч.2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг»

