Пропозиція ПАТ „Альфа-Банк”
на укладання Договору про зміну умов користування кредитом наданим ПАТ «Альфа-Банк»
Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України Публічне акціонерне товариство „Альфа-Банк”,
місцезнаходження: 01001, г. Киев, ул. Десятинна, 4/6, код в ЄДРПОУ 23494714, (далі – Банк) оголошує
пропозицію на укладання Договору про зміну умов користування кредитом, що відповідає умовам вказаним в
цій пропозиції та наданий ПАО «Альфа-Банк» фізичним особам – Позичальникам, що відповідають умовам
вказаним в цій пропозиції (надалі – Пропозиція).
ПАТ „Альфа-Банк”, діючи на підставі ст. 633, 641, 644 Цивільного Кодексу України, звертається з
цією Публічною пропозицію та бере на себе зобов’язання перед Позичальниками Банку, які приймуть
(акцептують) цю Пропозицію Банку, встановити для них умови повернення заборгованості за Кредитами
відповідно до умов передбачених цією Пропозицією, які були встановлені Банком і які оприлюднені на
Інтернет-сторінці Банку за електронною адресою: www.alfabank.ua.
Дана Публічна пропозиція Банку набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на Інтернетсторінці Банку за електронною адресою www.alfabank.ua та діє до «15» листопада 2016 року.
1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
Акцепт Пропозиції – відсутність вчинення Позичальником дій, що свідчать про відмову від
прийняття Позичальником умов цієї Пропозиції, а саме неподання Позичальником протягом 5 календарних
днів з моменту набуття чинності цією Пропозицією Заяви про відмову від акцепту Пропозиції за формою, що
встановлена Банком, за місцезнаходженням підрозділів клієнтського обслуговування Банку, перелік яких
оприлюднений на Інтернет-сторінці Банку за електронною адресою: www.alfabank.ua (розділ: Кредит
готівкою / Документи).
Банк – Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк (скорочене найменування: ПАТ «Альфа-Банк»
Україна), місцезнаходження: 01001, г. Киев, ул. Десятинна, 4/6, код в ЄДРПОУ 23494714;
Договір – Договір про зміну умов користування кредитом, що укладається шляхом Акцепту
Пропозиції та який є невід’ємною частиною Кредитного договору із всіма додатками, змінами та
доповненнями до нього.
Кредит - грошові кошти у визначеному Сторонами розмірі, які надані Банком Позичальнику у
визначений Сторонами спосіб згідно з умовами Кредитного договору та які Позичальник зобов’язаний
повернути у визначені Сторонами строки (терміни) встановлені Кредитним договором, сплативши за
користування такими грошовими коштами проценти, суми комісійної винагороди та інші платежі в розмірі та
на умовах, що визначені Сторонами у Кредитному Договорі.
Кредитний договір – договір, що був укладений між Позичальником та Банком на умовах
кредитування фізичних осіб в ПАТ «Альфа-Банк» або на умовах кредитування (рефінансування) фізичних
осіб в ПАТ «Альфа-Банк» або на умовах споживчого кредитування фізичних осіб в ПАТ «Альфа-Банк» або
умовах надання ПАТ «Альфа-Банк» кредитів фізичним особам на придбання автомобілів, за яким відсутня
прострочена заборгованість або кількість днів простроченої заборгованості за Кредитним договором не
перевищує 120 календарних днів на момент укладання Договору.
Позичальник - фізична особа (резидент України), що уклав Кредитний Договір з Банком, який або
близький родич (чоловік/дружина/діти/батьки/рідні брати або сестри позичальника) якого, що також уклав
Кредитний договір з Банком, є військовозобов’язаним, котрого призвано на військову службу у зв’язку з
різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки в країні та оголошенням мобілізації та який
акцептував цю Пропозицію.
Сторони – Банк та Позичальник.
Всі інші терміни, значення яких не визначене цим Договором, вживаються в цьому Договорі в
значеннях, якими вони визначені згідно з умовами Кредитного договору, нормативно-правовими актами
Національного банку України, іншими актами законодавства України.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Відповідно до умов цього Договору Сторони погоджуються змінити умови користування
Кредитом на наступні:
(а) протягом 3-х місяців з найближчої Дати платежу, що йде за датою укладання Договору, процентна
ставки за користування Кредитом встановлюється у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сотих відсотка) річних.
Після спливу 3-х місяців з найближчої Дати платежу, що йде за датою укладання Договору, розмір
процентної ставки встановлюється у розмірі, що передбачений Кредитним договором до укладання цього
Договору та діє протягом строку дії Кредитного договору.
(б) протягом 3-х місяців з найближчої Дати платежу, що йде за датою укладання Договору при
здійсненні чергових платежів за Кредитним договором згідно з Графіком платежів, Позичальник сплачує
тільки проценти за користування Кредитом, розмір яких визначаються згідно з умовами Договору, сума
кожного чергового платежу не включає в себе суму платежів з повернення суми Кредиту.
Після спливу 3-х місяців починаючи з найближчої Дати платежу, повернення заборгованості за
Кредитним договором здійснюється в порядку передбаченому Кредитним договором до укладання цього
Договору, з урахуванням умов Графіку платежі, що змінюється згідно з умовами цього Договору.

(в) протягом 3-х місяців з найближчої Дати платежу, що йде за датою укладання Договору, комісійна
винагорода Банку за управління Кредитом (у разі її наявності), комісійна винагорода за надання (інформації)
виписок за рахунком (у разі її наявності), комісійна винагорода за управління кредитними грошовими
коштами (у разі її наявності) не стягуються та відповідні послуги Банком Позичальнику не надаються.
Після спливу 3-х місяців з найближчої Дати платежу, що йде за датою укладання Договору, розмір
комісійної винагороди Банку за управління Кредитом (у разі її наявності) встановлюється у розмірі, що
передбачений Кредитним договором до укладання цього Договору та діє протягом строку дії Кредитного
договору. Послуги, за надання яких передбачено сплату комісійної винагороди за управління Кредитом (у разі
її наявності), починають надаватися Банком відповідно до умов передбачених Кредитним договором з
моменту, що вказаний в цьому абзаці.
(г) протягом 3-х місяців з найближчої Дати платежу, що йде за датою укладання Договору, умови
Кредитного договору, що передбачають сплату Позичальником Банку неустойки, штрафів, пені за
невиконання та/або неналежне виконання Позичальником умов Кредитного договору до відносин Сторін за
Кредитним договором не застосовуються та неустойки, штрафи, пені Позичальником не сплачуються.
Після спливу 3-х місяців з найближчої Дати платежу, що йде за датою укладання Договору, розмір
неустойки, штрафів, пені, встановлюється у розмірі, що передбачений Кредитним договором до укладання
цього Договору та умови сплати Позичальником неустойки діє протягом строку дії Кредитного договору.
2.2. Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України даний Договір є договором приєднання.
Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Пропозиції Позичальником та діє протягом строку дії
Кредитного договору.
2.3. Акцепт Пропозиції Позичальником є підтвердженням ознайомлення ним у письмовій формі з
умовами надання Кредиту, в тому числі інформацією про сукупну вартість Кредиту з урахуванням реальної
процентної ставки та значення абсолютного подорожчання Кредиту, вартості, видів та предметів супутніх
послуг, особливостями Кредиту, його перевагами та недоліками, а також іншої інформації, надання якої
вимагає чинне в Україні законодавство. Акцепт Пропозиції Позичальником є підтвердженням того, що
Позичальник в письмовій формі ознайомлений з умовами кредитування, валютними ризиками, розміром
Тарифів пов’язаних із отриманням та поверненням Кредиту, які йому роз’яснені та зрозумілі. Здійснивши
Акцепт Пропозиції Позичальник зобов’язаний здійснювати платежі з повернення заборгованості за
Кредитним договором, відповідно до умов Кредитного договору, цього Договору та Графіку платежів умови
якого Позичальником погоджені шляхом Акцепту пропозиції та підписаний Банком примірник якого
Позичальник зобов’язаний отримати в Банку самостійно особисто звернувшись до Банку за
місцезнаходженням підрозділів клієнтського обслуговування Банку, перелік яких оприлюднений на Інтернетсторінці Банку за електронною адресою: www.alfabank.ua (розділ : Кредит готівкою / Документи). Графік
платежів підписаний Банком не вимагає додаткового підпису Позичальника та неотримання Позичальником
Графіку платежів в Банку, не звільняє Позичальника від виконання своїх зобов’язань щодо повернення
заборгованості за Кредитним договором з урахуванням умов Договору.
2.4. Прийняттям цієї Публічної пропозиції Клієнт підтверджує, що він повній мірі ознайомлений з
вимогами законодавства України, а саме зі змістом ст.190 та ст.222 Кримінального Кодексу України
«Шахрайство» та «Шахрайство з фінансовими ресурсами».
3. АДРЕСИ, ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК:
01001, м. Київ-01, вул. Десятинна, 4/6
кореспондентський рахунок № 32004186201 в ГУ НБУ по м. Києву
і Київській області, МФО 300346 код ЄДРПОУ 23494714
Тел. (044) 490-46-00, Факс (044) 490-46-01
Служба підтримки карти (044) 590-3737, 0-800-502-0-50 (безкоштовний).

