Додаток № 5
до Договору на відкриття поточного рахунку та обслуговування
платіжної картки АТ «КБ «ГЛОБУС» (для фізичних осіб)
Паспорт споживчого кредиту
Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит
(Стандартизована форма)
Програма кредитування

Кредитна карта "Запасочка"

Овердрафт «Щедрий тато»

Овердрафт «Елітний»

1. Інформація та контактні дані кредитодавця
АТ "КБ "ГЛОБУС"; Відділення №1,3,6,23,25,26,27,28,29,30,31; Відділення №2 у м. Запоріжжя; Відділення №4 у м. Дніпро;
Відділення №5 у м. Кам'янець-Подільський; Відділення №7 у м. Одесса; Відділення №8 у м. Cуми;
Найменування кредитодавця та його структурного або відокремленого підрозділу, в Відділення №9 у м. Львів; Відділення №10 у м. Харків; Відділення №11 у м. Полтава; Відділення №12 у м. Чернігів; Відділення
№13 у м. Миколаїв; Відділення №14 у м. Харків; Відділення №15 у м. Тернопіль; Відділення №16 у м. Черкаси; Відділення №17 у
якому поширюється інформація
м. Чернівці; Відділення №19 у м. Вінниця; Відділення №21 у м. Івано-Франківськ; Відділення №22 у м. Рівне, Відділення №32 у
м. Житомир., Відділення №33 у м. Херсон
Місцезнаходження кредитодавця: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5
Адреси структурних підрозділів (Відділень кредитовавця): м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; м.Запоріжжя, вул.Сталеварів, 24; м.
Київ, вул. Анни Ахматової, 3; м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 55; Кам`янець-Подільський, вул. Гагаріна, 43; м. Київ, вул.
Підвисоцького, 16; м. Одеса, вул. Базарна, 41; м.Суми, вул. Харківська, 12; м. Львів, вул.Чайковського, 16; м. Харків, пр-т
Гагаріна, 20; м. Полтава, вул. В'ячеслава Чорновола, 6; м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 24; м. Миколаїв, вул. Космонавтів,
53/1-А; м. Харків, вул. Гаршина, 8; м. Тернопіль, вул. Живова, 37-а; м. Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 34; м. Чернівці, вул.
Ольги Кобилянської, 29; м. Вінниця, вул. Соборна, 64; м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 4; м. Рівне, вул. Симона
Петлюри, 14; м. Київ, вул. Трублаїні, 2-А; Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського,
21, корпус 5; м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23; м. Київ, вул. Саксаганського, 55а; м. Київ, вул. Митрополита Василя
Липківського, 45;м. Київ, б-р Дружби Народів, 28-В; Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Велика Кільцева, 2б, «АВТОСАЛОН НІКОЛЬ-МОТОРС»; м. Київ, вул. Олени Теліги, 11; м. Житомир, вул. Велика
Бердичівська, 10; м. Херсон, просп. Ушакова, 66

Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного або відокремленого
підрозділу, в якому поширюється інформація

Ліцензія НБУ №240 від 21.01.2019 р
0 800 300 392
info@globusbank.com.ua
globusbank.com.ua
2. Інформація та контактні дані кредитного посередника*

Ліцензія/Свідоцтво
Номер контактного телефону
Адреса електронної пошти
Адреса офіційного веб-сайту
Найменування кредитного посередника

Немає

ТОВ "СМАРТ ДЕЛІВЕРІ"
02092, м.Київ, вул. Інженера Бородіна,
буд.5Б, кв.139
380672485518
smartdelivery@ukr.net
_
3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача

Місцезнаходження
Номер контактного телефону
Адреса електронної пошти
Адреса офіційного веб-сайту*

Немає
Немає
Немає
Немає

Овердрафт
від 5 000 до 100 000
До 12 місяців з можливістю пролонгації
Поточні потреби
на поточний (картковий) рахунок
Бланковий
Ні

Тип кредиту
Сума / ліміт кредиту, грн.
Строк кредитування
Мета отримання кредиту
Спосіб та строк надання кредиту
Можливі види (форми) забезпечення кредиту
Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту
Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови
отримання кредиту на придбання товару/роботи/послуги, %

від 5 000 до 500 000

0%

4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача
Процентна ставка, відсотків річних
Тип процентної ставки
Порядок зміни змінюваної процентної ставки
Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання
договору, грн.:

0,000001% річних на пільговий період
0,000001% річних на пільговий період 0,000001% річних на пільговий період
користування (30 днів) та 46,8% річних на користування (30 днів) та 42% річних користування (30 днів) та 46,8% річних на
інший період користування
на інший період користування
інший період користування
фіксована
-

1. Випуск БПК до поточного рахунку
Debit Mastercard/Debit Mastercard Instant

-

Окремо плата не стягується

-

Окремо плата не стягується

-

-

Mastercard Gold Chip Contactless

250,00 грн. згідно тарифів АТ "КБ
"ГЛОБУС"

Окремо плата не стягується

-

Mastercard Platinum Chip PayPass

-

Окремо плата не стягується

Окремо плата не стягується (по ТП
"ЕЛІТНИЙ")
2 990,00 грн. (по ТП "Преміальна карта")

Debit Mastercard Contactless/Debit Mastercard Contactless Instant

4,20% + 15 грн. від суми кожного траншу в рамках встановленого ліміту

2. Видача готівкових грошових коштів
3. Послуги M-banking та SMS-повідомлення про зарахування коштів на рахунок

Окремо плата не стягується

7,00 грн. щомісячно

Входить у вартість обслуговування
тарифного плану

Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит
Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем,
грн.*
Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для укладання
договору/отримання кредиту грн.*
1. послуги нотаріуса
2. послуги оцінювача
3. послуги страховика
Загальні витрати за кредитом, грн.

Відсутні
ні
ні
ні

1. Розрахунок здійснено якщо припустити, що сума використаного кредитного
ліміту становить 10 000,00 грн., строк кредитування 12 міс., кредитний ліміт
використано для безготівкових розрахунків (17.01.2020р.) з користуванням коштами
поза межами пільгового періоду і погашенню кредита в кінці строку

4 271,31

3 924,23

4 271,31

2. Розрахунок здійснено якщо припустити, що сума використаного кредитного
ліміту становить 10 000,00 грн., строк кредитування 12 міс., кредитний ліміт
використано для отримання готівкових коштів (17.01.2020р.) з користуванням
коштами поза межами пільгового періоду і погашенню кредита в кінці строку

4 706,31

4 359,23

4 706,31

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі), грн.
1. Розрахунок здійснено якщо припустити, що сума використаного кредитного
ліміту становить 10 000,00 грн., строк кредитування 12 міс., кредитний ліміт
використано для безготівкових розрахунків (17.01.2020р.) з користуванням коштами
поза межами пільгового періоду і погашенню кредита в кінці строку

14 271,31

13 924,23

14 271,31

2. Розрахунок здійснено якщо припустити, що сума використаного кредитного
ліміту становить 10 000,00 грн., строк кредитування 12 міс., кредитний ліміт
використано для отримання готівкових коштів (17.01.2020р.) з користуванням
коштами поза межами пільгового періоду і погашенню кредита в кінці строку

14 706,31

14 359,23

14 706,31

1. Розрахунок здійснено якщо припустити, що сума використаного кредитного
ліміту становить 10 000,00 грн., строк кредитування 12 міс., кредитний ліміт
використано для безготівкових розрахунків (17.01.2020р.) з користуванням коштами
поза межами пільгового періоду і погашенню кредита в кінці строку

51,22%

46,43%

51,22%

2. Розрахунок здійснено якщо припустити, що сума використаного кредитного
ліміту становить 10 000,00 грн., строк кредитування 12 міс., кредитний ліміт
використано для отримання готівкових коштів (17.01.2020р.) з користуванням
коштами поза межами пільгового періоду і погашенню кредита в кінці строку

59,14%

54,03%

59,14%

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних

Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування,
викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в
договорі.
Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про
споживчий кредит.
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної
загальної вартості кредиту для споживача.
5. Порядок повернення кредиту

Кількість та розмір платежів, періодичність внесення

Проценти – щомісяця, не пізніше 10-го числа місяця наступного за місяцем нарахування процентів та в кінці строку на який
встановлено ліміт дозволеного овердрафту.
Погашення основної суми заборгованості – проводиться в кінці строку на який встановлено ліміт дозволеного овердрафту.
(Надається у вигляді Орієнтованого графіку платежів, таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної
процентної ставки за договором про споживчий кредит - Додаток 4 до Договору на відкриття поточного рахунку та
обслуговування платіжної картки АТ "КБ "ГЛОБУС" (для фізичних осіб))
6. Додаткова інформація*

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:
пеня

штрафи

процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо
повернення кредиту

1. 100 грн. за порушення термінів
1. 200 грн. за порушення термінів погашення погашення процентів за користування
процентів за користування овердрафтом (за овердрафтом (за кожне порушення
кожне порушення строку сплати нарахованих строку сплати нарахованих процентів)
процентів)
2. 20% від суми зобов’язань за
2. 20% від суми зобов’язань за овердрафтом овердрафтом
(без врахування процентів за користування
(без врахування процентів за
овердрафтом та/або інших штрафів та
користування овердрафтом та/або інших
платежів): стягується одноразово за
штрафів та платежів): стягується
невиконання Клієнтом вимоги про виконання одноразово за невиконання Клієнтом
зобов’язань (в тому числі дострокове) щодо вимоги про виконання зобов’язань (в
погашення заборгованості по овердрафту.
тому числі дострокове) щодо погашення
заборгованості по овердрафту.

1. 400 грн. за порушення термінів погашення
процентів за користування овердрафтом (за
кожне порушення строку сплати нарахованих
процентів)
2. 20% від суми зобов’язань за овердрафтом
(без врахування процентів за користування
овердрафтом та/або інших штрафів та
платежів): стягується одноразово за
невиконання Клієнтом вимоги про виконання
зобов’язань (в тому числі дострокове) щодо
погашення заборгованості по овердрафту.

Процентна ставка за користування недозволеним овердрафтом - 50% річних від залишку заборгованості
Відсутні

інші платежі
7. Інші важливі правові аспекти

Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від
продовження процесу укладання договору зі споживачем.
Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14
Так
календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про
споживче кредитування".
Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок
повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності
споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.
Дата надання інформації: дата подачі Заяви на приєднання до Договору

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: до дати внесення змін до Договору та/або Тарифів Банку

Підпис кредитодавця:

Голова Правління Мамедов С.Г. _________________

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в
тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за таким договором.
Підпис споживача:
* Інформація заповнюється за наявності

Дата: Дата підписання Заяви на приєднання до Договору
Підтвердженням надання такої інформацї є підписання cпоживачем Заяви на приєднання

