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18. УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РАМКАХ ТАРИФНОГО ПАКЕТУ «ТАС-ОНЛАЙН» 

18.1. Кредитний ліміт на поточний рахунок. 

18.1.1. Назва кредитного продукту - «Кредитний ліміт на поточний рахунок» корпоративного 
клієнта. 

18.1.2. Кредитний ліміт на поточний рахунок (далі - Кредит) - кредитний продукт у формі 
овердрафту на поточний рахунок юридичної особи або фізичної особи-підприємця (далі 
- Клієнт), який надається на поповнення оборотних коштів (за виключенням надання 
фінансової допомоги) і здійснення поточних платежів Клієнта, в межах встановленого 
ліміту кредитування (далі - Ліміт). Ліміт являє собою суму грошових коштів, в межах 
якої Банк здійснює оплату розрахункових документів Клієнта понад залишок грошових 
коштів на його поточному рахунку. Про розмір Ліміту Банк повідомляє Клієнта на свій 
вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв'язку Банку 
і Клієнта (системи клієнт-банк, Інтернет-банку «ТАС24|БІЗНЕС», мобільний додаток 
“ТАС24|БІЗНЕС”, SMS-повідомлення або інших). Максимальний розмір Ліміту, згідно 
цих Правил, становить: для фізичних осіб-підприємців - 200 000 (двісті тисяч) гривень, 
для юридичних осіб – 500 000 грн. (п’ятсот тисяч гривень). Банк здійснює 
обслуговування Ліміту Клієнта, що полягає у проведенні його платежів понад залишок 
коштів на поточному рахунку Клієнта, при наявності вільних грошових ресурсів, за 
рахунок кредитних коштів в межах Ліміту, шляхом дебетування поточного рахунку. При 
цьому утворюється дебетове сальдо. 

18.1.3. Якість послуг які надаються Банком відповідає вимогам чинного законодавства України, 
нормативно- правових актів Національного банку України (далі - НБУ) якими 
регулюються правовідносини з питань надання банківських кредитів. 

18.1.4. Кредит надається в обмін на зобов'язання Клієнта з повернення кредиту, сплати 
процентів та винагороди. Ліміт може бути збільшений для оплати судових витрат у 
порядку, передбаченому Правилами. У випадку зниження Банком Ліміту в 
односторонньому порядку, передбаченому цими Правилами, Клієнт зобов'язується 
погасити різницю між фактичною заборгованістю і сумою нового Ліміту в найкоротші 
терміни, але не пізніше дати закінчення періоду безперервного користування 
Кредитом. В іншому випадку грошове зобов'язання вважається порушеним, а 
зазначена різниця між фактичною заборгованістю і новою сумою Ліміту вважається 
простроченою з дня, вказаного в повідомленні. 

18.1.5. Банк припиняє оплату розрахункових документів Клієнта за рахунок Кредиту: 
 при надходженні розрахункових документів на примусове списання (стягнення) 

коштів з поточного рахунку Клієнта; 

 при арешті коштів Клієнта; 

 при зупиненні видаткових операцій за рахунком Клієнта. 

Подальші взаємини Сторін регулюються окремо. Відновлення видаткових операцій 
за рахунком Клієнта, у тому числі за рахунок кредитних коштів, відбувається після 
зняття арешту або після виконання (повернення) платіжної вимоги, або після 
закінчення дії зупинення операцій за рахунком. 

18.1.6. Ліміт розраховується відповідно до затвердженої внутрішньобанківської методики на 
підставі даних про рух грошових коштів по поточному рахунку, платоспроможності, 
кредитної історії та інших показників відповідно до внутрішньобанківських нормативів і 
нормативних актів НБУ. 

18.1.7. Ліміт може бути змінений Банком в односторонньому порядку, передбаченому цими 
Правилами, у разі зниження надходжень грошових коштів на поточний рахунок або 
настання інших факторів, передбачених внутрішніми нормативними документами 
Банку. Підписавши Заяву-договір про приєднання Клієнта до Правил, Клієнт висловлює 
свою згоду на те, що зміна Ліміту проводиться Банком в односторонньому порядку 
шляхом повідомлення Клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через 
встановлені засоби електронного зв'язку Банку та Клієнта (системи клієнт-банк, 
Інтернет-банку «ТАС24|БІЗНЕС», мобільний додаток “ТАС24|БІЗНЕС”, SMS- 
повідомлення або інших). 

18.1.8. Проведення платежів Клієнта у порядку обслуговування Кредиту, проводиться Банком 
протягом одного року з моменту підписання Заяви-договору про приєднання Клієнта до 
Правил (далі - Заява). Підписання Заяви здійснюється електронно-цифровим підписом 
в системі “ТАС24|БІЗНЕС” або через інший сервіс електронного документообігу. 
Підписана Заява разом з цими Правилами та ціновими параметрами продукту (далі - 
Цінові параметри), які зазначені на офіційному Сайті Банку, становить кредитний 
договір (далі - «Угода»). При порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань, 
передбачених цими Правилами, Банк на свій розсуд, має право змінити умови 
кредитування, встановивши інший термін повернення Кредиту. При належному 
виконанні Клієнтом зобов'язань, передбачених цими Правилами та якщо не менш, ніж 
за 7 (сім) банківських днів до закінчення строку дії Кредиту, жодна із сторін через 
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встановлені засоби електронного зв’язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, 
Інтернет-банку «ТАС24|БІЗНЕС», мобільний додаток “ТАС24|БІЗНЕС”, SMS- 
повідомлення або інших) не повідомить іншу сторону про намір припинити дію Кредиту, 
строк дії Кредиту вважається пролонгованим на тих же умовах на наступні 365 (триста 
шістдесят п’ять) календарних днів. Зазначена процедура пролонгації повторюється 
будь-яку кількість разів та не вимагає укладення додаткових угод/договорів. 

18.1.9. Періодом безперервного користування Кредитом є період часу, протягом якого 
безперервно існувало дебетове сальдо на поточному рахунку. Початком періоду 
безперервного користування Кредитом вважається перший день, починаючи з якого 
безперервно існувало дебетове сальдо на поточному рахунку Клієнта при закритті 
банківського дня. Зменшення або збільшення заборгованості за Кредитом в цей період 
не впливають на зміну дати закінчення періоду безперервного користування Кредитом. 
Датою закінчення періоду безперервного користування Кредитом вважається день, по 
закінченні якого на поточному рахунку зафіксовано нульове дебетове сальдо. Період 
безперервного користування Кредитом складає не більше 30 днів. 

18.1.10. Для розрахунку процентів за користування Кредитом встановлюється фіксована 
процентна ставка. Сторони в порядку ч.1 ст.212 Цивільного кодексу прийшли до 
взаємної згоди про те, що процентна ставка за користування Кредитом може бути 
змінена Банком, у випадку зміни економічних умов та/або збільшення розміру облікової 
або ставки рефінансування Національним банком України на 1 або більше пунктів, 
та/або збільшення рівня інфляції та/або вартості ресурсів на ринку позикового капіталу 
та/або зміни кредитної політики Національного банку України, та/або збільшення курсу 
гривні до іноземної валюти 1 групи класифікатора іноземних валют на 5 або більше 
відсотків. Сторони погодилися, що збільшена процентна ставка починає діяти після 
того, як Банк повідомить Клієнта про настання подій, закріплених у даному пункті, а 
Клієнт не погасить наявну перед банком заборгованість в порядку і строки, 
передбачені цим Договором. Узгоджений Сторонами змінений розмір процентної ставки 
за користування Кредитом є чинним з моменту доведення інформації про її зміну 
способом, зазначеним в цьому пункті, якщо інша дата не визначена в повідомлені про 
зміну розміру процентної ставки. 

Банк повідомляє клієнта про настання подій, закріплених цим пунктом, на свій 
вибір або в письмовій формі, або за допомогою встановлених засобів електронного 
зв'язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, Інтернет-банку ТАС24|БІЗНЕС, мобільний 
додаток «ТАС24», SMS-повідомлення або інших). 

18.1.11. При порушенні Клієнтом будь-якого з грошових зобов'язань, Клієнт сплачує Банку 
пеню, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми залишку непогашеної 
заборгованості - за кожний день прострочення, починаючи з першого дня 
виникнення простроченої заборгованості та по останній день існування такої 
заборгованості включно. Положення цього пункту Договору мають поновлювальний 
характер та можуть застосовуватися протягом всього строку дії цього Договору. 

18.1.12. Клієнт засвідчує, що: 
 ним надані всі наявні документи, що стосуються повноважень керівника та інших 

органів управління Клієнта на отримання Кредиту (протоколи загальних зборів, 
протоколи засідання правління тощо); 

 в господарських судах відсутні заяви кредиторів про визнання Клієнта банкрутом. 

Вся відповідальність за надання в Банк документів, необхідних для підтвердження 
повноважень на отримання Кредиту, покладається на керівника Клієнта (у разі 
ненадання необхідних документів, дії керівника Клієнта підлягають класифікації, як 
шахрайські). 

18.1.13. При укладанні договорів та угод, або вчиненні інших дій, що свідчать про приєднання 
Клієнта до цих Правил (у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк / 
інтернет клієнт-банк “ТАС24|БІЗНЕС” або у формі обміну паперовою / електронною 
інформацією, або в будь-якій іншій формі), Банк і Клієнт допускають використання 
підписів Клієнта у вигляді електронно-цифрового підпису та / або підтвердження через 
пароль, спрямований Банком через верифікований номер телефону, який належить 
уповноваженій особі Клієнта з правом "першої" підпису. Підписання договорів та угод 
таким чином прирівнюється до укладання договорів та угод у письмовій формі. 

18.1.14. При перерахуванні Клієнтом з поточного рахунку коштів за рахунок Кредиту на будь- 
які рахунки, утримувачем яких є сам власник поточного рахунку, або на будь-які 
платіжні картки (за винятком зарахувань заробітної плати на зарплатні картки Банку), 
а також на погашення будь-яких інших кредитів, з суми кожного з проведених в 
рахунок Кредиту перерахувань стягується комісійна винагорода від суми перерахувань 
згідно діючих Тарифних пакетів на розрахунково-касове обслуговування в Банку. 
Клієнт доручає Банку списувати суми такої комісійної винагороди, що підлягають до 
сплати Банку, зі свого поточного рахунку. 
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18.1.15. Банк зобов’язується: 

18.1.15.1. Обслуговує Кредит Клієнта в порядку, передбаченому цим розділом Правил. 

18.1.15.2. При наявності вільних грошових ресурсів та відсутності розрахункових документів 
на примусове списання (стягнення) коштів з поточного рахунку Клієнта, здійснює 
платежі Клієнта понад залишок коштів на його поточному рахунку на підставі його 
розрахункових документів у межах Ліміту, встановленого згідно з п. 18.1.7. цього 
розділу Правил, в строки, обумовлені в п. 18.1.8, 18.1.9. 

Зобов'язання по видачі кредиту або його частини виникають у Банку в день 
надання Клієнтом розрахункових документів на використання Кредиту в межах 
вказаних в них сум у порядку, передбаченому п. 18.1.15.3. 

18.1.15.3. Проводить обслуговування Кредиту Клієнта згідно з наступним порядком: 

 При надходженні розрахункових документів Клієнта в Банк протягом 
операційного дня та відсутності грошових коштів на поточному рахунку Клієнта, 
Банк здійснює їх оплату відповідно до Правил в межах встановленого Ліміту. 

 За результатами операцій, проведених за поточним рахунком Клієнта протягом 
банківського дня, перед закриттям банківського дня на поточному рахунку 
Клієнта може бути сформоване як кредитове сальдо (у випадку перевищення 
величини надходжень на поточний рахунок над величиною списань з поточного 
рахунку згідно з розрахунковими документами Клієнта з урахуванням вхідного 
залишку на початок банківського дня), так і дебетове сальдо (у випадку 
перевищення величини списань з поточного рахунку згідно з розрахунковими 
документами Клієнта над величиною надходжень на поточний рахунок з 
урахуванням вхідного залишку на початок банківського дня). 

 Банківським днем вважається робочий день, в який банківські установи України 
відкриті для проведення операцій з переведення грошових коштів з 
використанням каналів взаємодії з НБУ, і протягом якого Банк здійснює 
банківські операції, в тому числі щодо зарахування надійшли на поточний 
рахунок Клієнта грошових коштів. 

 При закритті банківського дня сформоване дебетове сальдо на поточному 
рахунку Клієнта фактично є сумою використаного Клієнтом Кредиту в цей день. 

 За рахунок грошових коштів, що надійшли на поточний рахунок Клієнта, в першу 
чергу проводиться погашення заборгованості за процентами, комісіями та іншими 
винагородами Банку за надання Кредиту, які нараховані згідно Цінових 
параметрів, зазначених на Сайті Банку. Грошові кошти, що зараховуються на 
поточний рахунок Клієнта, автоматично зменшують дебетове сальдо по 
поточному рахунку. У разі відсутності надходжень грошових коштів на поточний 
рахунок Клієнта, погашення процентів, комісій та інших винагород Банку за 
надання Кредиту, проводиться за рахунок невикористаного залишку Кредиту. 
Після погашення заборгованості за процентами, Банк проводить оплату тіла 
заборгованості. 

18.1.15.4. Здійснює контроль за додержанням Клієнтом умов кредитування, цільовим 
використанням, своєчасним і повним погашенням кредиту. 

18.1.16. Клієнт зобов’язується: 

18.1.16.1. Використовувати Кредит на цілі, зазначені у п. 18.1.2 цього розділу Правил. 

18.1.16.2. Сплатити проценти та інші види винагороди Банку за весь час фактичного 
користування Кредитом згідно з п. 18.1.20. 

18.1.16.3. Виконувати погашення заборгованості за Кредитом, отриманого в межах 
встановленого Ліміту, не пізніше терміну закінчення періоду безперервного 
користування Кредитом, встановленого п. 18.1.9. 

18.1.16.4. Виконувати погашення різниці між заборгованістю за Кредитом і знову 
встановленим Лімітом згідно періоду безперервного користування Кредитом, 
вказаного в п. 18.1.9. 

18.1.16.5. Повернути Кредит у строки встановлені цим розділом Правил. 

18.1.16.6. Клієнт доручає Банку списувати грошові кошти з усіх своїх поточних рахунків (як 
відкритих на момент початку обслуговування Банком Ліміту Клієнта, так і тих, які 
відкриті після цього), у валюті Кредиту для виконання зобов'язань з погашення 
кредиту, а також процентів за його використання, а також виконання інших 
зобов'язань перед Банком за використання Кредиту, в межах сум, що підлягають 
сплаті Банку згідно з цим розділом Правил та Цінових параметрів. Списання коштів 
здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку, при цьому 
оформляється меморіальний ордер, у реквізиті "Призначення платежу" якого 
зазначається номер, дата і посилання на пункт Правил. 

18.1.16.7. Списання грошових коштів за іншими кредитними договорами проводиться 
відповідно до умов інших кредитних договорів. 
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18.1.16.8. Надавати Банку не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та 28 
лютого наступного за звітним року, фінансову інформацію (баланс, звіт про 
фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, 
декларацію платника єдиного податку, примітки до звітів в обсязі, передбаченому 
законодавством для відповідних звітних періодів для відповідних суб`єктів 
господарської діяльності), а також іншу інформацію на вимогу Банку, в т. ч. про 
майно, що належить Позичальнику на праві власності або на праві повного 
господарського відання. 

18.1.16.9. Щомісяця, в термін до 10-го числа, в будь-якій формі за вибором Клієнта, 
інформувати Банк про цільове використання кредитних коштів. 

18.1.16.10. Забезпечити умови для проведення Банком перевірок, за даними бухгалтерського та 
оперативного обліку, цільового використання кредиту ії своєчасності погашення. 

18.1.16.11. Клієнт засвідчує, що: 

 ним надані всі наявні документи, що стосуються повноважень керівника та інших 
органів управління Клієнта на отримання кредиту (протоколи загальних зборів, 
протоколи засідання правління тощо); 

 щодо майна Клієнта рішення про приватизацію не приймалося; 

 в господарських або цивільних судах відсутні заяви кредиторів про визнання 
Клієнта банкрутом. 

18.1.16.12. При винесенні господарським судом ухвали про порушення провадження у справі 
про банкрутство Клієнта, наявності інших рішень суду про стягнення коштів з 
поточного рахунку Клієнта чи інших видів звернення стягнення на його майно, а 
також обставин, які свідчать про те, що наданий Клієнту кредит своєчасно не буде 
повернуто, Клієнт зобов'язується не пізніше трьох днів з моменту отримання ухвали 
господарського суду повідомити про це Банк. 

18.1.16.13. Клієнт зобов'язується письмово повідомляти Банк про незгоду із запропонованим 
Банком відповідно до п. 18.1.17.2 розміром Ліміту, у термін не пізніше 2 (двох) 
банківських днів від дати отримання від Банку повідомлення про перерахунок 
Ліміту. 

У разі неотримання Банком від Клієнта письмового повідомлення про згоду або 
при незгоді з величиною пропонованого Банком Ліміту, отриманого в результаті 
перерахунку, Банк має право на свій розсуд або продовжувати обслуговування в 
рамках знов встановленого Ліміту, або припинити обслуговування Кредиту Клієнта, 
про що Банк повідомляє Клієнта за 3 (три) дні до припинення кредитування на свій 
вибір або в письмовій формі, або за допомогою встановлених засобів електронного 
зв'язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, Інтернет-банку “ТАС24|БІЗНЕС”, 
мобільний додаток «ТАС24|БІЗНЕС», SMS-повідомлення або інших). У подальшому 
Банк має право на свій вибір відновити або призупинити обслуговування Кредиту 
Клієнта, в порядку, встановленому Правилами. 

18.1.17. Банк має право: 
18.1.17.1. Не менше одного разу на місяць проводити перерахунок Ліміту згідно з п. 18.1.6 

цього розділу Правил, відповідно до внутрішньобанківських нормативних документів 
та нормативних актів НБУ. Підписавши Угоду, Клієнт висловлює свою письмову згоду 
на те, що у разі зміни суми, отриманої в результаті чергового перерахунку Ліміту, 
Банк має право змінити Ліміт в односторонньому порядку шляхом повідомлення 
Клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби 
електронного зв'язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, Інтернет-банку 
“ТАС24|БІЗНЕС”, мобільний додаток «ТАС24|БІЗНЕС», SMS-повідомлення або інше). 

18.1.17.2. Банк має право відмовити Клієнту у видачі Кредиту або будь-якої його частини у разі 
часткового або повного непогашення заборгованості за Кредитом після закінчення 
безперервного періоду користування Кредитом, зазначеного у п. 18.1.9, а також 
порушення зобов'язань, передбачених п. 18.1.16.4 Повідомлення здійснюється 
Банком на свій вибір або в письмовій формі, або за допомогою встановлених засобів 
електронного зв'язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, Інтернет-банку 
ТАС24|БІЗНЕС, мобільний додаток «ТАС24|БІЗНЕС», SMS-повідомлення або інших). 
Обслуговування кредитного Ліміту на поточному рахунку Клієнта може бути 
відновлено Банком у разі повного погашення простроченої заборгованості. У цьому 
випадку, процентна ставка за використання кредитного Ліміту встановлюються на 
рівні стандартних ставок Банку на момент відновлення кредитування. 

18.1.17.3. При настанні будь-якої з наступних подій: 
 отриманні від Клієнта незгоди на збільшення розміру процентної ставки за 

користування Кредитом, зміна періодичності порядку сплати платежів за Кредитом;

 отриманні від Клієнта незгоди на зміну Ліміту;

 порушення Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбаченого цим розділом 
Правил, в т. ч. при порушенні цільового використання Кредиту;
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 порушення господарським судом справи про банкрутство Клієнта, або про 
визнання недійсними установчих документів Клієнта, або про скасування 
державної реєстрації Клієнта;

 прийняття власником або компетентним органом рішення про ліквідацію Клієнта;

 відсутності у Банку вільних грошових коштів, про що Банк письмово повідомляє 

Клієнта;

 наявності судових рішень, які вступили в законну силу, про стягнення грошових 
коштів з поточного рахунку Клієнта, наявності арешту на поточних рахунках, що 
належать Клієнту, наявності платіжних вимог про примусове списання та інших 
обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнту кредит не буде повернений 
вчасно.

Банк, на свій розсуд, має право: 

а) змінити умови кредитування - вимагати від Клієнта дострокового повернення 
Кредиту, сплати процентів за його користування, виконання інших зобов'язань за 
Кредитом в повному обсязі шляхом подання відповідного повідомлення. При цьому, 
згідно зі ст. 212, 611, 651 Цивільного кодексу України, за зобов'язаннями, строки 
виконання яких не наступили, терміни вважаються що настали в зазначену в 
повідомленні дату. У цю дату Клієнт зобов'язується повернути Банку суму Кредиту в 
повному об'ємі, проценти за фактичний термін його користування, повністю виконати 
інші зобов'язання; 
або 

б) розірвати угоду про кредитування в судовому порядку. При цьому, в останній день 
дії угоди про кредитування, Клієнт зобов'язується повернути Банку суму Кредиту в 
повному об'ємі, проценти за фактичний строк користування Кредитом, повністю 
виконати інші зобов'язання; 
або 

в) згідно зі ст. 651 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу 
України здійснити одностороннє розірвання угоди про кредитування з направленням 
Клієнту повідомлення. У зазначену в повідомленні дату угода про кредитування 
вважається розірваним. При цьому, в останній день дії угоди про кредитування Клієнт 
зобов'язується повернути Банку суму Кредиту в повному об'ємі, проценти за 
фактичний строк користування Кредитом, повністю виконати інші зобов'язання. 
Одностороння відмова від угоди про кредитування не звільняє Клієнта від 
відповідальності за порушення зобов'язань. 

18.1.17.4. На підставі фінансової інформації аналізувати кредитоспроможність Клієнта, 
проводити безпосередньо на підприємстві перевірку цільового використання Кредиту, 
а також фінансового стану Клієнта та вносити пропозиції про подальші взаємини з 
Клієнтом. 

18.1.17.5. Списувати грошові кошти з поточних рахунків Клієнта, згідно з п. 18.1.16.6, при 
настанні терміну виконання будь-якого з платежів, в межах сум, що підлягають сплаті 
Банку. 

18.1.17.6. При порушенні Клієнтом строків виконання будь-яких грошових зобов'язань (за 
відсутності коштів у необхідних сумах на рахунках Клієнта), Клієнт доручає Банку 
здійснювати списання коштів з усіх поточних і депозитних рахунків Клієнта в Банку в 
порядку, передбаченому законодавством та цим розділом Правил. 

Для списання коштів з поточного рахунку Клієнта Банк оформлює меморіальний 
ордер, у реквізиті "Призначення платежу" якого зазначається номер, дата і посилання 
на п.18.1.17.7 цього розділу Правил. 

Для списання коштів з депозитного рахунку Клієнта Банк має право в 
односторонньому порядку достроково розірвати договір банківського вкладу 
(депозиту) шляхом повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання договору 
банківського вкладу (депозиту). Повідомлення здійснюється Банком на свій вибір або 
в письмовій формі, або за допомогою встановлених засобів електронного зв'язку 
Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, Інтернет-банку ТАС24|БІЗНЕС, мобільний 
додаток «ТАС24|БІЗНЕС», SMS-повідомлення або інших). Внесок і нараховані 
проценти в залежності від валюти вкладу в зазначену в повідомленні дату Банк 
перераховує на поточні рахунки Клієнта, з яких списання здійснюється в порядку, 
передбаченому цим розділом Правил. 

У разі недостатності або відсутності у Клієнта коштів в національній валюті 
України для погашення заборгованості за кредитом у національній валюті України та / 
або відсотків за його користування, та / чи винагород, та / або штрафних санкцій 
(пені), Банк має право на списання коштів в іноземній валюті, з усіх поточних 
рахунків Клієнта в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в національній валюті 
України на дату погашення, і продаж списаної іноземної валюти на Валютному ринку 
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України (далі - ВРУ) (за курсом ВРУ для даної операції на дату її проведення), з 
відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів, комісій та вартості наданих послуг. 
При цьому Клієнт доручає Банку оформити заявку на продаж коштів в іноземній 
валюті на ВРУ від імені Клієнта. 

18.1.17.7. Банк має право відмовити Клієнту у видачі Кредиту або будь-якої його частини у разі 
відсутності вільних грошових коштів, про що Банк повідомляє Клієнта. Повідомлення 
здійснюється Банком на свій вибір або в письмовій формі, або за допомогою 
встановлених засобів електронного зв'язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, 
Інтернет-банку “ТАС24|БІЗНЕС”, мобільний додаток «ТАС24|БІЗНЕС», SMS- 
повідомлення або інших). 

18.1.17.8. Банк має право відмовити у видачі кредиту і звільняється від відповідальності у 
випадках встановлення Національним Банком України, Кабінетом Міністрів України, 
іншими органами влади і управління будь-яких видів обмежень по активних операціях 
Банку. Призупинити перерахування наступного траншу у випадку невиконання 
Клієнтом будь-яких із зобов'язань, на строк до виконання відповідних зобов'язань, 
але при цьому в межах терміну, передбаченого п. 18.1.8, з направленням Клієнту 
відповідного повідомлення на свій вибір або у письмовій формі, або за допомогою 
встановлених засобів електронного зв'язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, 
Інтернет-банку ТАС24|БІЗНЕС, мобільний додаток «ТАС24|БІЗНЕС», SMS- 
повідомлення або інших). 

18.1.17.9. Відмовитися від надання кредиту повністю або частково у разі порушення Клієнтом 
зобов'язань, передбачених цим розділом Правил, з направленням Клієнту 
повідомлення про це на свій вибір або в письмовій формі, або за допомогою 
встановлених засобів електронного зв'язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, 
Інтернет-банку ТАС24|БІЗНЕС, мобільний додаток «ТАС24|БІЗНЕС», SMS- 
повідомлення або інших). 

18.1.17.10. Банк має право доводити до відома третіх осіб інформацію про заборгованість 
Клієнта за кредитом, а також про наявність (відсутність) і стан предмета застави, 
переданого в забезпечення виконання зобов'язань, у разі порушення Клієнтом 
зобов'язань по кредиту. 

18.1.17.11. На свій розсуд Банк має право зменшити розмір процентної ставки. При цьому Банк 
направляє повідомлення Клієнту на свій вибір або в письмовій формі, або за 
допомогою встановлених засобів електронного зв'язку Банку і Клієнта (системи 
клієнт-банк, Інтернет-банку ТАС24|БІЗНЕС, мобільний додаток «ТАС24|БІЗНЕС», 
SMS-повідомлення або інших), із зазначенням зменшеного розміру процентної 
ставки і дати, з якої вона встановлюється, що є зміною умов кредитування клієнта. 

18.1.18. Клієнт має право: 

18.1.18.1. Використовувати Ліміт, встановлений згідно з п. 18.1.7, 18.1.17.2, частинами з 
правом подальшого використання вільного залишку Ліміту за умови дотримання вимог 
цього розділу Правил. 

18.1.18.2. Звертатися до Банку для перегляду (як зниження, так і збільшення) визначеного 
згідно п. 18.1.7, 18.1.17.2 Ліміту. 

18.1.18.3. Погашати заборгованість, ініціювати інші платежі за цим Договором у безготівковому 
порядку з відкритих у Банку поточних рахунків шляхом подачі до Банку відповідного 
розрахункового документа (платіжного доручення) через систему дистанційного 
обслуговування «ТАС24|БІЗНЕС» або мобільний додаток «ТАС24|БІЗНЕС». Здійснення 
платежів в зазначеному каналі допускається лише у випадку відповідності валюти, в 
якій має бути виконане відповідне грошове зобов'язання перед Банком, з валютою 
поточного рахунку, з якого Позичальником ініціюється відповідний платіж. 

18.1.18.4. Надавати Банку, на умовах п. 18.1.15.3 цих Правил, розрахункові документи на 
використання кредитних коштів. 

18.1.19. Забезпечення зобов’язань Клієнта. 

18.1.19.1. Клієнт передає, а Банк приймає, з метою забезпечення виконання зобов'язань з 
оплати заборгованості за Кредитом, у заставу майнові права Клієнта на вимогу 
зарахування грошових коштів, що призначаються для зарахування на рахунок 
Клієнта, у разі якщо в Банк від уповноважених державних органів надійшли 
документи про накладення арешту на грошові кошти клієнта, розміщені на його 
рахунку та / або отримання платіжної вимоги на примусове списання коштів з 
рахунку Клієнта. Сторони погодили, що розмір переданих в заставу Банку майнових 
прав дорівнює сумі заборгованості на момент надходження в банк документів про 
арешт або платіжних вимог, як описано вище. Банк у разі реалізації права звернення 
стягнення на зазначений предмет застави, додатково інформує Клієнта будь-яким 
доступним каналом зв'язку про дату, суму грошових коштів, на які було звернено 
стягнення. 

18.1.19.2. Клієнт надає Банку право на договірне списання з поточних та депозитних рахунках 



9  

відкритих у АТ “ТАСКОМБАНК” на умовах та у порядку зазначеному в п. 18.1.16.6 та 
18.1.17.7. 

18.1.19.3. В разі порушення будь-якого зобов’язання Клієнта по поверненню кредиту Банк у 
будь-який час може звернутись за захистом своїх порушених прав до суду у 
встановленому законодавством порядку. 

18.1.20. Порядок розрахунків. 
18.1.20.1. За користування Кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на 

поточному рахунку Клієнта при закритті банківського дня Клієнт сплачує проценти та 
інші види винагороди, згідно Цінових параметрів, зазначених на Сайті Банку. 

18.1.20.2. Порядок розрахунку процентів: 

За користування Кредитом Клієнт сплачує Банку проценти в розмірі, 
встановленому Ціновими параметрами, зазначеними на Сайті Банку. 

Розрахунок процентів за користування Кредитом проводиться щодня на фактичну 
заборгованість за Кредитом, починаючи з моменту утворення на поточному рахунку 
дебетового сальдо при закритті банківського дня, за кількість днів користування 
кредитними коштами, виходячи з 360 днів у році. Розрахунок процентів проводиться 
до повного погашення заборгованості за Кредитом, на суму залишку заборгованості 
за Кредитом. День повернення Кредиту в часовий інтервал нарахування процентів не 
включається. 

Списання нарахованих процентів виконується з 1-го по 10-те число кожного 
місяця, за попередній місяць. 

18.1.20.3. У разі непогашення Кредиту на дату закінчення періоду, в який дебетове сальдо 
підлягало обнуленню (період безперервного користування Кредитом, вказаний в п. 
18.1.9 цих Правил), починаючи з наступного* дня після дати закінчення періоду, в 
який дебетове сальдо підлягало обнуленню, Кредит вважається простроченим, а 
грошові зобов'язання клієнта з погашення заборгованості вважаються порушеними. 
При порушенні Клієнтом будь-якого з грошових зобов'язань Клієнт сплачує Банку 
проценти за користуванням Кредитом, штраф та пеню в порядку та розмірі, 
встановленому Ціновими параметрами. 
* - Банк залишає за собою право продовжити період, в якому дебетове сальдо 
підлягало обнуленню (період безперервного користування Кредитом), і не вважати 
такий Кредит простроченим, а грошові зобов'язання Клієнта з погашення 
заборгованості - порушеними. Таке право реалізується шляхом повідомлення Клієнта 
за допомогою встановлених засобів електронного зв'язку Банку та Клієнта (системи 
клієнт-банк, Інтернет- банку «ТАС24|БІЗНЕС», мобільний додаток “ТАС24|БІЗНЕС”, 
SMS-повідомлення або інших). При цьому, додаткових погоджень з Клієнтом не 
потрібно. 

Під «непогашенням Кредиту» розуміється невиникнення на поточному рахунку 
нульового дебетового сальдо при закритті банківського дня. 

18.1.20.4. Відповідно до ст.212 ЦКУ при порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань, 
передбачених цим розділом Правил, Клієнт сплачує Банку проценти в розмірі, 
зазначеному в Цінових параметрах. 

18.1.20.5. Клієнт сплачує Банку комісію за управління Лімітом 1-го числа кожного місяця у 
відсотках від суми максимального сальдо Кредиту, що існував на кінець банківського 
дня за попередній місяць, в порядку і розмірі, визначених в Цінових параметрах. 

18.1.20.6. У разі, якщо дата погашення Кредиту та / або сплати процентів за користування 
Кредитом, комісії або іншої винагороди припадає на вихідний або святковий день, 
зазначені платежі повинні бути проведені в банківський день, що передує вихідному 
або святковому дню. 

18.1.20.7. Погашення Кредиту, сплата процентів, комісій та інших винагород Банку 
здійснюються у валюті Кредиту відповідно до умов цього розділу Правил. 

18.1.20.8. Зобов'язання, при реалізації Банком права на стягнення процентів, комісій та інших 
винагород, виконуються в такій послідовності: кошти отримані від Клієнта, а також 
від інших уповноважених органів/осіб, для погашення заборгованості направляються 
на погашення простроченої комісії, далі - прострочених процентів, далі - 
простроченого кредиту, далі - пені, далі - штрафів, далі - комісії, далі - процентів, 
далі - кредиту. Остаточне погашення заборгованості виконується не пізніше дати, 
зазначеної в п.18.1.8. цих Правил. 

18.1.21. Відповідальність сторін. 

18.1.21.1. При порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань по сплаті процентів, комісій та 
інших винагород Банку за користування Кредитом, передбачених Ціновими 
параметрами, термінів повернення Кредиту, передбачених п. 18.1.8, 18.1.16.3, 
18.1.17.4, Клієнт виплачує Банку за кожний випадок порушення штраф зазначений в 
Цінових параметрах, які розміщені на Сайті Банку. Сплата штрафу здійснюється у 
гривні. 
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18.1.21.2. У випадку порушення цільового використання Кредиту Клієнт сплачує Банку штраф у 
розмірі 25% (двадцять п'ять відсотків) від суми Кредиту, використаної не за цільовим 
призначенням. Сплата штрафу здійснюється в гривні. 

18.1.21.3. У випадку порушення зобов’язань, вказаних у п. 18.1.16.8, 18.1.16.10, 18.1.16.12 
цього розділу Правил, Клієнт сплачує штраф у розмірі 2% (два відсотки) від розміру 
Ліміту, діючого на момент застосування штрафу. 

18.1.21.4. Сторони погодилися, що Банк може на свій розсуд не вимагати сплату штрафів за 
невиконані зобов’язання Клієнта, зазначені в цьому розділі Правил. 

18.1.21.5. Сторони домовились, що строк позовної давності щодо вимог про стягнення 
заборгованості за кредитом, нарахованих процентів, комісії, штрафу та інших 
винагород, право Банку на отримання яких передбачено цим розділом Правил, 
становить 5 років. 

18.1.21.6. Банк не несе будь-якої відповідальності за невиконання чи несвоєчасне виконання 
розрахункових документів Клієнта, поданих на умовах п. 18.1.18.3 цих Правил, якщо 
у Банку була відсутня технічна можливість для виконання розрахункового документа 
Клієнта та / або у випадках встановлення Національним банком України, Кабінетом 
Міністрів України, іншими органами влади та управління будь-яких видів обмежень в 
проведенні банківських та інших операцій. 

18.1.22. Термін дії. 
18.1.22.1. Угода, а саме - обслуговування Кредиту Клієнта, набирає чинності з моменту 

підписання Клієнтом Заяви, та діє до повного виконання зобов'язань Сторонами за 
цією Угодою. 

18.1.23. Інші умови. 

18.1.23.1. У разі зміни правового статусу Клієнта, реорганізації, зміни структури, прийняття 
рішення про припинення підприємницької діяльності останній зобов'язаний протягом 
3-х днів з моменту прийняття такого рішення повідомити про це Банк у письмовій 
формі. 

18.1.23.2. У разі ліквідації Клієнта, останній зобов'язується включити представника Банку до 
складу ліквідаційної комісії для забезпечення майнових інтересів відповідно до цього 
розділу Правил. 

18.1.23.3. Усі суперечки та розбіжності, що виникають з цього розділу Правил або у зв'язку з 
ним, підлягають розгляду в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

18.1.23.4. Банк є платником податку на прибуток на загальних підставах. 

18.1.23.5. Виконання зобов'язань по кредиту здійснюється за місцем знаходження 
відокремленого підрозділу Банку, що надав кредит. Зобов'язання Клієнта за згодою 
Банку можуть бути виконані іншою особою. 

18.1.23.6. Клієнт, приєднанням до цих Правил, висловлює свою згоду на збір, зберігання, 
використання та поширення інформації про себе в бюро кредитних історій відповідно 
до чинного законодавства. До інформації про Клієнта відносяться: 
1) відомості, що ідентифікують Клієнта: 

 повне найменування; 

 місцезнаходження; 

 дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації; 

 ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 

України; 

 прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані керівника і головного бухгалтера; 

 основний вид господарської діяльності; 

 відомості, які ідентифікують власників, які володіють 10 і більше відсотками 
статутного капіталу юридичної особи; 

 для фізичних осіб - власників - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, 
ідентифікаційний номер і місце проживання; 

 для юридичних осіб - власників: повне найменування, місцезнаходження, дата і 
номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації, 
ідентифікаційний код. 

2) відомості про грошові зобов'язання Клієнта: 

 відомості про кредитну угоду та зміни до неї (номер і дата укладення, сторони, 

вид правочину); 

 сума зобов'язання по укладеній кредитній угоді; 

 вид валюти зобов'язання, термін і порядок виконання кредитної угоди; 

 про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов'язань по кредитній угоді; 

 дата виникнення прострочення зобов'язання, її розмір і стадія погашення; 

 про припинення кредитної угоди і способі її припинення (у тому числі за згодою 
сторін, в судовому порядку, гарантом тощо); 

 про визнання кредитної угоди недійсною і підстави такого визнання. 
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18.1.23.7. Підписанням цього Договору Клієнт надає Банку згоду на збір, зберігання та передачу 
(поширення) інформації, яка складає його кредитну історію, в будь-яке бюро 
кредитних історій (далі – «Бюро»), для подальшого оброблення, використання та 
поширення такої інформації відповідно до чинного законодавства України та на 
отримання Банком інформації у повному обсязі з кредитної історії Клієнта протягом 
всього строку дії Договору. Кредитна історія передається в Бюро, зберігається та 
поширюється у формі та шляхами, які самостійно погоджуються Банком та Бюро. 
Позичальник підтверджує, що зазначена в цьому Договорі згода надається ним з 
використанням термінів та понять, які передбачені Законом України «Про організацію 
формування та обігу кредитних історій» та з усвідомленням ним змісту вказаних 
термінів та понять. Позичальник згоден, що його кредитна історія, передана в 
згаданий вище спосіб, буде доступною через Бюро іншим особам. 
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