КОМПЛЕКСНИЙ ДОГОВІР №________
м. ________

______._____________20__ р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (скорочене найменування – ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»), надалі – Банк,
від імені якого на підставі довіреності, посвідченої «___» ___________ року за реєстровим №___, діє (ПІБ посадової особи в називному відмінку),
з однієї сторони,
(ПІБ Позичальника в називному відмінку), надалі – Позичальник/Страхувальник, з другої сторони, та
СК «___________________» (скорочене найменування - ПрАТ «СК «_______________________»), надалі – Страховик, від імені та в інтересах
якого діє ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на підставі Договору доручення № _______ від __.__.20__року на здійснення юридичною особою
посередницької діяльності у сфері страхування життя в якості страхового агента, яким є __________ПІБ__________, з третьої сторони, надалі
разом – Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей Комплексний договір (надалі – Договір) про таке.
РОЗДІЛ І. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ
1. Предмет Договору
1.1. Банк надає Позичальнику кредит у сумі ________ грн. (сума прописом) строком на ________ (період прописом) місяці(в) – з __.___.___ року
до __.__.____ року (включно). Позичальник сплачує платежі за кредитом щомісячно в число місяця, визначене Графіком платежів по кредиту
(Додаток № 1 до Договору, що є його невід’ємною частиною) як День повернення кредиту. Повернення кредиту здійснюється у валюті кредиту.
1.2. Кредит надається Позичальнику на споживчі потреби, в тому числі на сплату страхового платежу за договором страхування життя згідно
Договору та Правил надання споживчого кредиту в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та умов страхування життя Позичальника (надалі – Правила),
які є невід’ємною частиною Договору та розміщені на офіційному сайті Банку: www.credit-agricole.ua.
1.3. За користування кредитом Позичальник сплачує:
1.3.1. Процентну винагороду (надалі – проценти):
щомісячно, в розмірі __ % річних (фіксована процентна ставка), починаючи з дня надання кредиту (дня списання кредитних коштів з позичкового
рахунку Позичальника) до моменту повного погашення заборгованості за Договором,
1.3.2. Комісійну винагороду за обслуговування кредитної заборгованості (надалі – комісія):
щомісячно, в розмірі __% у місяць від суми кредиту, зазначеної в п. 1.1. Договору.
1.4. В забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань щодо повернення кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих
штрафних санкцій, а також інших платежів, передбачених Договором, Позичальник в день укладення Договору укладає:
1) договір поруки з фізичною особою, яким/якою є ________________ (реєстраційний номер облікової картки платника податків
______________);
2. Інші положення Договору
2.1. З метою обслуговування кредиту Банк відкриває Позичальнику єдиний рахунок для погашення кредитної заборгованості №
2909_____________ в Банку (надалі – Рахунок погашення заборгованості).
2.2. Позичальник зобов’язаний сплачувати проценти та комісію у валюті кредиту, відповідно до розрахунків Банку, щомісяця, в День повернення
кредиту одночасно з погашенням заборгованості за кредитом (частиною кредиту) на Рахунок погашення заборгованості. Сплачена сума платежу
перераховується на позичковий рахунок та на рахунки нарахування процентів і комісії в День повернення кредиту. У випадку, якщо зазначений
День повернення кредиту є неробочим, Позичальник зобов'язаний сплатити суму нарахованих процентів та платіж за кредитом у попередній
робочий день.
2.2.1. За бажанням Позичальника, після здійснення дострокового часткового повернення кредиту. При цьому:
- в день внесення суми платежу, що на 10 % (десять відсотків) або більше перевищує суму чергового платежу по кредиту, процентах та комісії
згідно Графіка платежів по кредиту, здійснюється донарахування процентів по кредиту з дня останнього нарахування процентів (з його
урахуванням) до дня внесення платежу (не враховуючи цей день);
- сума платежу зараховується на Рахунок погашення заборгованості, та в цей же день перераховується на відповідні рахунки в черговості,
визначеній Правилами;
- сума перевищення зараховується на погашення кредиту;
якщо дострокове часткове повернення кредиту відбувається в день, що не є Днем повернення кредиту, в Графіку платежів по кредиту
змінюється День повернення кредиту без зміни загального строку кредитування.
При достроковому повному поверненні кредиту, дострокове погашення здійснюється в день внесення платежу
2.3. Підписанням Договору Позичальник підтверджує, що він у письмовій формі у повному обсязі отримав від Банку інформацію, визначену
Законом України «Про споживче кредитування» та/або іншими нормативно-правовими актами, що регулюють це питання.
2.4. Позичальник відповідає за виконання своїх зобов’язань за Договором усім своїм майном та коштами, на які може бути звернено стягнення у
порядку, встановленому чинним законодавством України.
2.5. Договір є обов’язковим для виконання і укладений на користь кожної із Сторін Договору та їх правонаступників (спадкоємців) і цесіонаріїв,
але Позичальник не має права будь-яким чином відступати та/або передавати свої права, вигоди та зобов’язання за Договором ані повністю, ані
частково, без письмової згоди Банку.
2.6. Банк має право у будь-який час відступити всі або частину своїх прав і вигод за Договором, а також за угодами про забезпечення, будь-якій
третій особі і повідомити такому реальному або потенційному цесіонарію або іншій особі будь-яку інформацію про Позичальника та третіх осіб, з
якими укладено угоди про забезпечення, яка необхідна або яку Банк вважатиме доцільною.
2.7. В разі порушення Позичальником зобов‘язань за Договором щодо погашення кредитної заборгованості та/або сплати процентів за
користування кредитом, неустойки (штраф, пеня), комісійних винагород (в тому числі обов’язку здійснити дострокове виконання зобов’язань у
випадках, передбачених Договором) та/або у разі виникнення будь якої заборгованості Позичальниками за іншими договорами укладеними з
Банком Позичальник, на підставі Цивільного кодексу України, статті 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», надає
Банку право (але не зобов’язання), шляхом договірного списання з будь-яких рахунків Позичальника, що відкриті у Банку, отримати суму,
необхідну для повного виконання зобов‘язання, включаючи кредит, проценти, неустойку, відшкодування збитків, комісійну винагороду за
Договором, витрати щодо здійснення забезпеченої заставою вимоги та будь-яку іншу заборгованість за договорами укладеним з Банком. Право
на договірне списання, у разі порушення Позичальником зобов’язань за Договором та будь якими іншими договорами, вважається таким, що
перейшло до Банку, в день, наступний за днем, коли зобов'язання за Договором та/або іншими договорами мало бути виконано відповідно до
умов Договору та/або договорами
У випадку, якщо грошові кошти на рахунку виражені у валюті іншій, ніж валюта грошового зобов’язання за Договором або за іншими договорами
Позичальника, укладеними з Банком, перерахування отриманих грошових коштів у валюту грошового зобов’язання за Договором та/або за
іншими договорами Позичальника, укладеними з Банком, здійснюється з використанням офіційного курсу гривні до іноземних валют, що
встановлений Національним банком України на дату такого перерахування.
2.8. Сторони погодились, що місцем виконання зобов’язань за Договором є місцезнаходження кредитора – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.
3. Відповідальність Сторін.
3.1. У разі прострочення строку сплати поточної заборгованості за кредитом, процентами, комісійною винагородою, згідно умов Договору, на
суму простроченого платежу нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який
сплачується пеня, але не більше ніж 15 % від суми простроченого платежу.
3.2. У разі порушення Позичальником без поважних причин, вимог п.п. 2.2.2.- 2.2.9. Правил, Позичальник зобов'язаний сплатити Банку штраф у
розмірі 1 % від суми кредиту, визначеної в п.1.1. Договору, за кожний випадок порушення.
3.3. У разі невиконання або неналежного виконання умов Договору та Правил, незаконне розголошення або використання банківської таємниці
Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
РОЗДІЛ ІІ. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ
4. Загальні умови страхування

Страховик: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «_______________», ідентифікаційний код в ЄДРПОУ ________________,
місцезнаходження: Україна, _____, м. Київ, вул. ___________________ тел.: (044) ________________; п/р 2650______________________ в ПАТ
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», код банку 300614, від імені і за дорученням якого діє
Страховий агент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4,
ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 14361575, к/рах № 32002105501026 в Національному банку України, код банку 300001
4.1. Страхувальник (Застрахована особа)/
Позичальник:
4.1.1. Адреса реєстрації:
4.1.2. Реєстраційний номер облікової картки
платника податків:
4.1.3. Дата народження:
5. Умови страхування
5.1. Страхова сума
_____________ грн.
5.2. Сума страхової премії (сплачується
_____________ грн.
одноразово)
Сума прописом
5.3. Страховий тариф
____ %
5.4. Страхові випадки:
5.4.1. Смерть Застрахованої особи, яка сталася протягом дії всього строку дії Договору страхування відповідно до Правил
добровільного страхування життя ПрАТ «СК «_______________», зареєстрованих Держфінпослуг України ______________ року за
№__________________, в редакції, чинній на момент укладення цього Договору (далі – Правила страхування), та Програми
страхування життя позичальників кредитів, яка є Додатком № ___ до Правил (далі – Програма страхування)
5.5. Дата початку страхування:
00 год. 00 хв. ___ ___ 20__ р.
5.6. Дата закінчення страхування:
24 год. 00 хв. ___ ___ 20__ р.
5.7. Вигодонабувач
Ідентифікаційний
Місцезнаходження
код в ЄДРПОУ
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
14361575
01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4
5.8. Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані з життям, здоров’ям
та працездатністю Страхувальника.
5.9. Сторони домовились, що в рамках Програми страхування на випадок смерті Страхова виплата здійснюється одноразово Банку як
вигодонабувачу в розмірі заборгованості Страхувальника за Кредитним договором (включаючи кредит, нараховані та не сплачені проценти, комісії,
штрафи, пеню тощо) на дату смерті Страхувальника, але не більше Страхової суми, встановленої цим Договором страхування. Сума різниці між
Страховою сумою та сумою залишку заборгованості Страхувальника/Застрахованої особи за Кредитним договором перераховується Банком на
будь-який (за вибором Банку) поточний рахунок Страхувальника/Застрахованої особи, відкритий у Банку, та в подальшому виплачується
спадкоємцям Страхувальника/Застрахованої особи в порядку, визначеному чинним законодавством України. У випадку відсутності залишку
заборгованості Страхувальника/Застрахованої особи за Кредитним договором станом на дату настання страхового випадку, Страхова виплата в
повному обсязі перераховується Банком на будь-який (за вибором Банку) поточний рахунок Страхувальника/Застрахованої особи, відкритий у
Банку, для подальшої виплати спадкоємцям.
5.10. Терміни, що вживаються в Розділі ІІ цього Договору, інші умови страхування, права та обов’язки Сторін визначені в Правилах, Правилах
страхування та Програмі страхування які є невід’ємною частиною цього Договору та розміщені на офіційному сайті Банку.
5.11. Викупна сума за Договором страхування розраховується відповідно до Правил страхування. При розрахунку тарифу був врахований
інвестиційний дохід в розмірі 4% річних. Страхові суми за договором збільшуються на суми (бонуси), які визначаються Страховиком один раз на рік
за результатами отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя за вирахуванням витрат Страховика на
ведення справи та обов'язкового відрахування в математичні резерви частки інвестиційного доходу, що відповідає розміру інвестиційного доходу,
який застосовується для розрахунку страхового тарифу за Договором. При цьому, збільшення страхових сум здійснюється за тими програмами
страхування, які передбачаються виплату у випадку дожиття Страхувальника до визначеного у Договорі віку або до встановленої у Договорі дати.
5.12. У разі відступлення Банком, як вигодонабувачем, своїх прав за Договором страхування будь-якій третій особі, Страхувальник підписанням
цього Договору уповноважує Банк призначити таку третю особу новим вигодонабувачем шляхом письмового повідомлення Страховика про таке
відступлення та призначення нового вигодонабувача.
РОЗДІЛ ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Шляхом підписання Договору Позичальник/Страхувальник підтверджує, що він в день укладення Договору особисто отримав свій примірник
Договору; умови Договору йому зрозумілі; з Правилами, Правилами страхування та Програмою страхування, що розміщені на офіційному сайті
Банку та офіційному сайті Страховика, ознайомлений, приймає та погоджується; з тарифами Банку і Страховика ознайомлений і згодний; надає
свою згоду про передачу Банком інформації, що становить банківську таємницю, Страховику.
6.2. Підписанням Договору Позичальник/Страхувальник надає Банку та Страховику, у разі відступлення останніми будь-якій третій особі своїх
прав і вигод за Договором, а також за угодами про забезпечення, свою згоду на передачу Банком та/або Страховиком такій третій особі
інформації щодо себе, в тому числі такої, що містить таємницю страхування.
6.3. Сторони домовились, що Договір укладений належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства України та містить елементи
різних договорів – кредитного договору та договору страхування. Всі істотні умови Договору погоджені Сторонами.
6.4. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за Договором, підлягають урегулюванню в порядку, визначеному Правилами та
чинним законодавством України.
6.5. У всьому іншому, що не передбачено Договором, Сторони керуються Правилами та чинним законодавством України.
6.6. Договір укладений в двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для Банку/Страховика та Позичальника/Страхувальника.
Всі примірники мають однакову юридичну силу.
Банк/Страховик
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4
Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 14361575
Код Банку 300614
Найменування установи Банку: ___________________
______________________________________________
Місцезнаходження установи Банку: ________________
______________________________________________
Поштовий індекс: ______________________________
Від Банку:
________________________ ( ____________________ )
(підпис)
(ПІБ)
М.П.
Виконавець:
___________________________
(ПІБ)
тел.: ______________________

Реквізити та підписи Сторін
Позичальник/Страхувальник
ПІБ. ____________________________________
Місце реєстрації: ____________________________________
____________________________________
Місце фактичного проживання:
____________________________________
____________________________________
Документ, що посвідчує особу: серія ____ № ___________
виданий: ____________________________________
«___» ______________________ року
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
________________________
_________________________
(підпис)

