Паспорт споживчого кредиту за програмою/продуктом (надалі - Паспорт):

"ЕКО ЕНЕРГІЯ SIMPLE"
Інформація та контактні дані кредитодавця
Найменування кредитодавця (Банку):
Адреса державної реєстрації кредитодавця (Банку):

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«УКРГАЗБАНК»
03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1

Поштова адреса кредитодавця (Банку):

01030 м. Київ , вул. Б. Хмельницького, 16-22

Найменування структурного підрозділу Банку, в якому
поширюється інформація:

Необхідно зазначити назву дирекції та відділення (зазначається підрозділом Банку,
до якого звернувся споживач)

Місцезнаходження та адреса структурного підрозділу
Банку, в якому поширюється інформація:

Необхідно зазначити фактичну адресу відділення (зазначається підрозділом Банку,
до якого звернувся споживач)

Ліцензія/Свідоцтво

Ліцензія НБУ № 123 від 06.10.2011

Номер контактного телефону (контакт-центр)

0 800 309 000
358 з мобільного

Адреса електронної пошти (контакт-центр)
Адреса офіційного веб-сайту

contactcentre@ukrgasbank.com
http://www.ukrgasbank.com

Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача

Тип кредиту

споживчий кредит
з можливим терміном кредитування до 5 років (включно), і обмеженням суми
кредиту:
від 1 000,00 по 250 000,00 (включно) - на придбання та встановлення теплових
насосів,
від 1 000,00 по 1 000 000,00 (включно) - на придбання та встановлення сонячної
енергетичної станції та/або вітрової електростанції

Мета отримання кредиту

на придбання та встановлення сонячної енергетичної станції (далі - СЕС) , а саме на:
• придбання обладнання (будь-які види сонячних батарей (колектори, модулі,
панелі, фото батареї тощо), контролери заряду, інвертори, акумуляторні батареї);
• витратні матеріали (кабелі, кріплення, електрофурнітура);
• проектно-монтажні роботи (за умови придбання обладнання)
та/або
на придбання та встановлення вітрової електростанції (далі - ВЕС) , а саме на
• придбання обладнання (будь-які види вітроенергетичного обладнання
(вітроагрегат, вітродвигун, тощо), контролер заряду, акумуляторні батареї, інвертор
напруги, система передачі вітрової потужності на навантаження (споживачу),
електромашинний генератор, опора, опорно-поворотний пристрій, система
управління ВЕС, тощо);
• витратні матеріали (кабелі, кріплення, електрофурнітура тощо);
• проектно-монтажні роботи (за умови придбання обладнання)
на придбання та встановлення теплових насосів та відповідного додаткового
обладнання до них (далі - ТН)
Кредитуванню підлягає як повноцінний Проект (розробка проектної документації,
придбання обладнання/матеріалів, монтажні роботи встановлення СЕС/ВЕС/ТН
тощо), так і окремо придбання обладнання/матеріалів, які передаються в заставу.

Спосіб надання кредиту

Кредити надаються шляхом безготівкового перерахування кредитних коштів на
поточний рахунок Позичальника, відкритий в Банку, з подальшим перерахуванням
кредитних коштів на рахунок суб’єкта господарювання, який здійснює продаж та
встановлення СЕС/ВЕС/ТН, відповідно до наданого рахунку-фактури або договору
(іншого документу) на придбання та встановлення СЕС /ВЕС/ТН (реквізити
зазначаються в кредитному договорі). До таких операцій застосовуються тарифи на
розрахунково-касове обслуговування, які діють на момент здійснення таких
операцій та затверджені колегіальним органом Банка

Можливі види (форми) забезпечення кредиту

•Застава обладнання/матеріалів ТН/ВЕС/СЕС (договір застави не посвідчується
нотаріально). Вартість застави встановлюється у розмірі вартості
обладнання/матеріалів, згідно рахунку-фактури або договору (іншого документу) на
придбання та встановлення СЕС /ВЕС/ТН ( з урахуванням ПДВ/ без ПДВ згідно
рахунку-фактури або договору (іншого документу) на придбання та встановлення
СЕС /ВЕС/ТН ) та є справедливою вартістю;
• Обов’язкова порука чоловіка/дружини, якщо Позичальник одружений, або
жінки/чоловіка, яка/ий проживає із Позичальником однією сім’єю, без реєстрації
шлюбу (в т.ч. резидента, який не є громадянином України, або громадянина
України, який є нерезидентом);
• у разі, якщо Позичальник моряк (та не одружений) – обов’язкова порука близьких
родичів першого ступеня спорідненості (батько/мати/повнолітні діти);
• якщо вік Позичальника на момент подання документів до банку щодо оформлення
кредиту є меншим за 25 років, порука близьких родичів або у разі їх відсутності будьякої третьої особи є обов’язковою
Ні, вартість застави встановлюється у розмірі вартості обладнання/матеріалів, згідно

Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту
рахунку-фактури або договору на придбання та встановлення СЕС /ТН/ВЕС
Мінімальний розмір власного платежу , %

15% від вартості придбання та встановлення СЕС/ТН (з урахуванням ПДВ)
30% від вартості придбання та встановлення ВЕС (з урахуванням ПДВ)

Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача

Процентна ставка (номінальна), відсотків річних

Тип процентної ставки

Фіксована

Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця,
обов’язкові для укладання договору (оплачуються у грн.):
1. Комісія за надання кредиту

0,5% від суми кредиту

2. Відкриття поточного рахунку, грн.

100,00 грн.

3. Переказ кредитних коштів з поточного рахунку
4,5% від суми кредиту
Позичальника, виданих АБ "УКРГАЗБАНК" на умовах
цільових програм кредитування, %
Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит.
Порядок повернення кредиту: кількість та розмір
платежів (графік платежів)

Наведено у Додатку до цього Паспорту

Додаткова інформація
Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для
отримання кредиту:
Ні, оформлення договору забезпечення здійснюється без нотаріального
посвідчення.

послуги нотаріуса

Так, страхування в акредитованих в Банку страхових компаніях майна, яке
передається в забезпечення -- обладнання/матеріалів, згідно рахунку-фактури або
договору (іншого документу) на придбання та встановлення СЕС /ВЕС/ТН
(мінімальний розмір страхового тарифу не менше 2,00% від вартості майна; договір
страхування укладається на весь термін кредитування).

послуги страховика

Страховими партнерами для цієї програми в рамках продукту "ЕКО ЕНЕРГІЯ" є:
ПрАТ «СК «ВУСО»
ПрАТ «Страхова група «ТАС»
ПрАТ «СК «Юнівес»
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит
пеня
штрафи

згідно законодавства України (якщо буде мати місце)
згідно законодавства України (якщо буде мати місце)

процентна ставка, яка застосовується при невиконанні
зобов’язання щодо повернення кредиту

процентна ставка на залишок простроченої заборгованості встановлюється на рівні
48% річних.
Інші важливі правові аспекти

Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм
вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.
Додаток до цього Паспорту є невід'ємною його частиною
Споживач має право відмовитися від договору про
споживчий кредит протягом 14 календарних днів у
порядку та на умовах, визначених Законом України "Про
споживче кредитування".

НІ, згідно п.6 статті 15 ЗУ "Про споживче кредитування" (право на відмову від
договору про споживчий кредит не застосовується щодо договорів, виконання
зобов'язань за якими забезпечено шляхом укладання нотаріально посвідчених
договорів (правочинів)

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням.
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть
залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про
майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.
Дата надання інформації:

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до:

29.03.2019

29.03.2019

Підпис кредитодавця:
ПІБ та підпис працівника Банку
Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із
обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та
фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних
наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за таким договором.
Дата

29.03.2019

Підпис споживача:
ПІБ, підпис.

