
Від імені Банку 

 

_________________________  

Сторінка 1  

 
Від імені Позичальника 

 

______________________________  
 

  
Типова форма Договору про приєднання до Правил надання кредиту на умовах овердрафту  

в  АБ «УКРГАЗБАНК» Клієнтам МСБ за програмами: 

- "Welcome овердрафт" 

 
Пояснення щодо заповнення Договору  

1. Основні параметри договору мають відповідати умовам, визначеним в рішенні уповноважених осіб/ протоколі 

колегіального органу з питань кредитування Банку. 

2. Всі коментарі та роз’яснення, викладені  червоним кольором вилучаються при заповненні. 

3. При видалені пункту, формулювання якого визначено  у Коментарі,  слідкувати за послідовністю нумерації 

інших пунктів та посилань на ці пункти за текстом.  

 

Д О Г О В І Р №_____________-О  

про приєднання до Правил надання кредиту на умовах овердрафту в АБ «УКРГАЗБАНК» 
(надалі – Договір про приєднання)  

 

м. _________                                                       «__» __________20__ року 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», (надалі – 

Банк), зареєстрований платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 

ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в особі _(посада уповноваженої особи з зазначенням назви 

установи банку)_ __(ПІБ уповноваженої особи)__, який діє на підставі довіреності, 

посвідченої __________________ року _____________________________________, приватним нотаріусом 

_______________________________________________________________та зареєстрованої в реєстрі за 

№________, з однієї сторони, та  

якщо Позичальник – юридична особа: 

_________________________, (надалі – Позичальник), є платником податку (зазначається статус 

платника податку на прибуток: зареєстрований платником податку на прибуток за базовою (основною) 

ставкою відповідно п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України або що не є платником податку 

на прибуток за базовою (основною) ставкою, як платник єдиного податку за ставкою ___ групи ___ 

відповідно до п.133.5 ст.133 розділу ІІІ Податкового кодексу України) в особі 

__________________________, який діє на підставі ____________________________  

якщо Позичальник – фізична особа – підприємець:  

Фізична особа – підприємець __(ПІБ)__, (надалі – Позичальник), (паспорт серії ___ №_______, 

виданий ___________ _____________________________________________, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків  _________________, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – 

підприємця серії ___ №____  або виписка з Єдиного державного реєстру № ____ дата видачі __________), 

______________________ (зазначається статус платника податку: що не є платником податку на 

прибуток за базовою (основною) ставкою, як платник єдиного податку за ставкою ___ групи ___ відповідно 

до п.133.5 ст.133 розділу ІІІ Податкового кодексу України або що здійснює діяльність на загальній системі 

оподаткування)), зареєстрований за адресою: м. ________, вул. __________________, буд.___, кв. ____,  

 

разом надалі – Сторони, а кожен окремо – Сторона, у зв’язку з приєднанням Позичальника до Правил 

надання кредиту на умовах овердрафту в АБ «УКРГАЗБАНК» Позичальник в повному обсязі акцептує   

Правила надання кредиту на умовах овердрафту в АБ «УКРГАЗБАНК» (оферту, що розміщена на сайті 

http://www.ukrgasbank.com), з якими Позичальник ознайомився, погоджується та зобов’язується 

виконувати  

 
1.  Ліміт овердрафту встановлюється в розмірі _______ (___________ прописом) грн.  

2. Овердрафт надається за поточним рахунком Позичальника №2600 (2650)___________ (980), 

відкритим згідно з договором банківського рахунку від _______ № ___________ в _____________ АБ 

«УКРГАЗБАНК», код Банку 320478 (далі – Поточний рахунок). 

3.  Ліміт овердрафту встановлюється з «__» ________ 20__ року по «__» _____ 20__ року (включно).  

4. За користування овердрафтом, в межах строку кредитування, визначеного п. 3 цього Договору про 

приєднання, Позичальник сплачує Банку проценти, виходячи із встановленої Банком базової процентної 

ставки, в розмірі ____ (______ прописом) процентів річних, в національній валюті. 

5.  За користування кредитними коштами, що не повернуті в строки/терміни, передбачені Договором 

про надання кредиту на умовах овердрафту (прострочена заборгованість) процентна ставка встановлюється 

в розмірі ___ (______) (Базова ставка збільшена на 10,0% річних) процентів річних. 

6. Тарифи на кредитні операції наведені у Додатку 1 до цього Договору про приєднання. 

http://www.ukrgasbank.com/


Від імені Банку 

 

_________________________  

Сторінка 2  

 
Від імені Позичальника 

 

______________________________  
 

7. Реквізити поточних рахунків Позичальника в національній та в іноземних валютах, банківських 

металах, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», код Банку 320478 на дату підписання Договору про приєднання 

для здійснення договірного списання: 

–  №26_____________ (980), в ___________  Банку; 

–  №26_____________ (840), в ___________  Банку; 

–  №26_____________ (978), в ___________  Банку; 

–  №26_____________ (___), в ___________  Банку; 

–  №26_____________ (___), в ___________  Банку. 

8.  Реквізити рахунків в АБ «УКРГАЗБАНК», код Банку 320478: 

8.1. для сплати процентів – номер рахунку повідомляється у SMS – повідомленні про початок дії 

Ліміту овердрафту; 

8.2. для  сплати комісій передбачених Тарифами на кредитні операції – № 3578_________________ 

(вказується номер рахунку), ЄДРПОУ/РНОКПП (якщо Позичальник – фізична особа – підприємець 

)_________. 

9. Інші умови надання кредитних коштів не передбачені цим Договором про приєднання регулюються 

положеннями Правил надання кредиту на умовах овердрафту в АБ «УКРГАЗБАНК». 

10.  Цей Договір про приєднання складено в двох примірниках – по одному для кожної із Сторін. 

11. Права та обов’язки за Договором про надання кредиту на умовах овердрафту не виникають у 

Сторін, якщо Ліміт овердрафту не встановлений, тобто Банком прийнято рішення про відмову в наданні 

овердрафту в результаті встановлення недостатнього рівня платоспроможності Позичальника. 

12.  Підписанням цього Договору про приєднання Позичальник підтверджує: 

– що всі умови Договору про надання кредиту на умовах овердрафту (в тому числі інформаційні 

додатки) є зрозумілими та не потребують додаткового тлумачення; 

– що отримав від Банку інформацію, зазначену в частині другій статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг», до підписання цього Договору про 

приєднання. 

 
АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

 

БАНК  ПОЗИЧАЛЬНИК 
Повне 

найменування: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ 

БАНК «УКРГАЗБАНК» 

 Повне найменування:  

Юридична адреса: 03087, м. Київ,  

вул. Єреванська, 1 

Місцезнаходження 

(місце проживання): 

 

Поштова адреса: (зазначається адреса Обласної 

Дирекції / Відділення АБ 

«УКРГАЗБАНК»)  

Поштова адреса:  

Код ЄДРПОУ: 23697280 Код ЄДРПОУ/РНОКПП :  

код банку:  320478  (якщо Позичальник не є 

платником ПДВ 

зазначається "Не є 

платником ПДВ") 

ІПН: 236972826658 ІПН: 

  Поточний рахунок №: 26 

  Контактна інформація: 

Телефон/телефон-факс 

Електронна пошта 

 

+38(____)______________ 

________@___________ 

  
(посада) (посада) 

      

(підпис)  (прізвище та ініціали) (підпис)  (прізвище та ініціали) 

М.П.   М.П. (за наявності)   

 
Примірник цього Договору про приєднання  Позичальником отримано _______________ (дата)  

 

(посада) 

   

 (підпис) (прізвище та ініціали) 

 



Від імені Банку 

 

_________________________  

Сторінка 3  

 
Від імені Позичальника 

 

______________________________  
 

Додаток 1 

до Договору про приєднання   №____  -О  від «___» ________ 20__ року 
 

                          ТАРИФИ 
(зазначаються тарифи, які застосовуються для відповідного кредитного продукту для 

позичальників МСБ) 

 

№ 

з/п 

Назва тарифу 

 

Розмір тарифу та  

база розрахунку 

ПДВ Порядок сплати комісії 

Позичальником 

     

    

     

     

     

  

     

     

     

     

 

 

                                           БАНК: ПОЗИЧАЛЬНИК: 
 

   

(посада) (посада) 

  

 

    

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали) 

 

 
     М.П.                                                                                         

 


