ЕПЛ:

- Попередження: клієнт повертає суму кредиту, комісії та відсотки за
його користування відповідно до умов договору та вимог
законодавства України
Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом обов’язків за
договором:
Неустойка (штраф, пеня) за
прострочення сплати:
платежів за кредитом

Пеня - Банк має право стягнути пеню
за кожен день прострочення в розмірі
подвійної облікової ставки
Національного банку України, що
діяла у період прострочення, але не
більше ніж 15 % від суми
простроченого платежу

відсотків за користування кредитом

Пеня - Банк має право стягнути пеню
за кожен день прострочення в розмірі
подвійної облікової ставки
Національного банку України, що
діяла у період прострочення, але не
більше ніж 15 % від суми
простроченого платежу

Неустойка (штраф, пеня) за
невиконання інших умов договору

Не надання Банку документів, що
мають значення для оцінки
фінансового стану Позичальника +3% річних до діючої річної ставки по
кредиту
(якщо по продукту передбачено
страхування життя) Не застрахування
життя та працездатності
Позичальника від ризиків настання
смерті від будь-яких причин та за
будь-яких обставин та втрати

постійного місяця роботи діючий
розмір процентної ставки + 11 %
річних
(якщо
підпродукт
Цільовий/Рефінансування)
Не
підтвердження
цільового
використання кредиту - +3% річних до
діючої річної ставки по кредиту
(якщо ЕПК на купівлю автомобіля) Не
забезпечення
страхування
Транспортного засобу від ризиків
втрати, ушкодження й викрадення
(угону) - діючий розмір процентної
ставки +3 % річних
(якщо ЕПК на купівлю автомобіля)
Перешкоджання
реалізації
права
Банку щодо проведення перевірки
документально і в натурі наявності,
стану
і
умов
збереження
та
користування Транспортним засобом +3% річних до діючої річної ставки по
кредиту

Інші заходи:
право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового
погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому
порушенням зобов'язання
унесення інформації до кредитного бюро/Кредитного реєстру
Національного банку України та формування негативної кредитної історії,
що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання
кредиту в майбутньому

Якщо на купівлю автомобіля:

звернення стягнення на передане в заставу рухоме майно згідно із
законодавством України
у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в заставу
рухомого майна для погашення вимоги за договором про надання
споживчого кредиту, на особисте майно клієнта може бути звернено
стягнення для погашення кредиту
Попередження: банк задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за
кредитом за рахунок переданого в заставу рухомого майна в позасудовому
порядку в разі наявності відповідного застереження в договорі застави
Попередження: застава майна припиняється у разі повного погашення
заборгованості клієнта за договором, закінчення строку дії договору або
реалізації предмета застави

