Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі невиконання
ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги
споживчого кредитування
1. Кредити за зарплатними проектами:
У разі порушення строків погашення кредиту, процентів та платежів за
угодою, Позичальник сплачує Банку за кожний день прострочення,
включаючи день платежу, пеню у розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України Пеня нараховується на суму прострочених
платежів починаючи з дати виникнення простроченої заборгованості до дати
повного погашення простроченої заборгованості за Кредитом включно,
процентами та платежами у повному обсязі;
У разі ненадання щодо звільнення Позичальника з підприємства
(установи або організації) у рамках якого надано кредит в розмірі – 3000,00
гривень;
У разі ненадання письмового повідомлення Кредитора у 3-денний
термін про зміну місця реєстрації та/або фактичного проживання, прізвища,
ім’я чи інших обставин Позичальника в розмірі – 1000,00 гривень;
2. Кредити на «Придбання нерухомості для фізичних осіб» та
«Кредит на придбання транспортних засобів для фізичних осіб»:
Кожний день невиконання зобов'язань по погашенню Кредиту або його
частини, по сплаті процентів та комісій, нарахованих за користування
Кредитом, Позичальник сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової
ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми несплачених
у встановлений термін процентів, комісій та сум кредиту за кожний
календарний день прострочення виконання;
У разі ненадання документів на вимогу Банку, які підтверджують
платоспроможність Позичальника, Позичальник сплачує Банку штраф у
розмірі 10% (десять) відсотків від суми фактичної заборгованості за кредитом
на момент здійснення порушення.
У випадку порушення Позичальником вимог:
Остаточне погашення кредиту та нарахованих процентів здійснити
строком не пізніше який вказано в Договорі;
Позичальник зобов’язується протягом усього строку дії Договору
підтримувати забезпечення у розмірі по Договору;
Протягом усього строку дії Договору надавати на вимогу Банку протягом
чотирнадцяти робочих днів з моменту отримання такої вимоги, усі документи,
які необхідні для здійснення ідентифікації, з’ясування фінансового стану,
перевірки платоспроможності Позичальника, здійснення фінансового
моніторингу, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або

фінансуванню тероризму», інших нормативно-правових актів України та
внутрішніх процедур АТ "МОТОР-БАНК". За достовірність та актуальний
стан наданої інформації та наданих документів несе відповідальність
Позичальник відповідно до законодавства України;
Письмово повідомляти Банк у триденний термін про зміну свого місця
реєстрації та/або фактичного проживання, прізвища, ім’я чи інших даних.
Належним чином виконувати взятті на себе забов’язання за кредитом;
У випадку цих порушень Позичальник сплачує Банку 10% (десять)
відсотків від суми фактичної заборгованості за кредитом на момент здійснення
порушення (за кожен випадок порушення окремо).
За надання Позичальником будь-якої недостовірної інформації стосовно
особи Позичальника, фінансового, правового стану Позичальника, інформації
щодо статусу Позичальника по відношенню до Банку (пов’язана
особа/інсайдер) та іншої інформації, на підставі якої Банком було прийнято
рішення про надання кредиту Позичальнику, Позичальник сплачує штраф
Банку у розмірі 10% (десять) відсотків від суми наданого кредиту.
Банк та Позичальник домовились у відповідності до ст. 259 Цивільного
кодексу України про зміну тривалості позовної давності щодо стягнення
заборгованості, штрафу та пені за невиконання умов цього Договору. Строк
позовної давності про стягнення заборгованості, штрафу та пені дорівнює 5
років.
У разі невиконання та/або неналежного виконання Позичальником
зобов’язання:
Не укладати нові договори або не подовжувати вже існуючі, що
збільшать заборгованість Позичальник за кредитами банків та кредитних
спілок;
Не укладати угоду (-и), за умовами якої (-их) він повинен поділяти свої
доходи з будь-якою третьою особою;
Не брати на себе боргових зобов’язань перед третіми особами шляхом
укладення договору поруки, не обтяжувати своє майно будь-якими
зобов’язаннями; не передавати будь-яку інформацію по Кредиту та умов
кредитування третім особам.
Позичальник сплачує Банку штраф у розмірі 0,2 % (нуль цілих два
десятих процента) від вартості нерухомого майна, що є (або буде)
забезпеченням зобов’язань Позичальника перед Банком.
Після укладення договору, Клієнт має право відмовитися від договору про
споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього
договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період
з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою,
встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом
України "Про споживче кредитування" або договором).

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи
послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову
умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в
односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів
засобами дистанційних каналів комунікації.

