Додаток 9.1.
до Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам
та фізичним особам-підприємцям у ПАТ «КРЕДОБАНК»

Вихідний № і дата: _________ від «__» _______2017р.

ЗАЯВА
про реєстрацію/внесення змін до реєстрації та обслуговування договору,
що передбачає виконання боргових зобов'язань перед нерезидентом (-ами)
за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті
Найменування банку: ПАТ «КРЕДОБАНК» (Відділення вул.________________________________________
ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. _____________________________________)
Відомості про Заявника (надалі – Клієнт):
Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця: ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Cкорочене найменування (для юридичних осіб): _______________________________________________________
Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (для фізичних осіб-підприємців): серія ____ № ____________,
виданий «___» __________ ______ р. _________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків/ РНОКПП:________________________
Місцезнаходження/місце проживання: Україна, _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Керівник (для юридичних осіб):______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер (для юридичних осіб): ____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Реквізити банківського рахунку, за яким проводяться/проводитимуться операції за Договором Позики від
нерезидента: 2600_________ у Відділенні вул. ______________________ ПАТ«КРЕДОБАНК» у м. _____________
Поштова адреса (для листування): ___________________________________________

Прошу прийняти на обслуговування Позику від нерезидента в іноземній валюті за
договором, що зазначений нижче (Договір Позики від нерезидента), а також здійснити дії
щодо реєстрації/ внесення змін до реєстрації Договору Позики від нерезидента згідно з
законодавством України, в т. ч. нормативно-правовими актами Національного банку
України:
1.
Реквізити та інші відомості щодо Договору Позики від нерезидента:
1.1. Назва, дата, номер: _________________________________________________________________________
1.2. Назви, дати, номери договорів про внесення змін (доповнень) до Договору Позики від нерезидента, крім
зазначених в пп. 1.4 цього п.):________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
1.3. Відомості про те чи реєструвався Договір Позики від нерезидента: ____________________________________
(Зазначити зареєстрований чи

_________________________________________________________________________________________________
нереєстрований Договір Позики від нерезидента, якщо зареєстрований - номер реєстрації договору, змін до договору)

1.4. Назва, дата, номер документа, на підставі якого вносяться зміни:_____________________________________
(заповнюється в разі звернення
_________________________________________________________________________________________________
щодо реєстрації змін до раніше зареєстрованого Договору Позики від нерезидента, в іншому випадку – проставляється прочерк)

1.5. Відомості щодо анулювання реєстрації Договору Позики від нерезидента: __________________________
(Зазначити анульовувався чи

_________________________________________________________________________________________________
не анульовувався Договір Позики від нерезидента, якщо анульовувався - номер і дату попередньої реєстрації та дата анулювання)

1.6. Назва, дата, номер документа, що свідчить про належність Договору Позики від нерезидента до договорів,
укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та до договорів з
міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який
надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам: ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(У випадку якщо не належить – проставляється прочерк)

1.7. Реквізити рішення Правління Національного банку України, що стосується реалізації резидентамипозичальниками стратегічно важливих для економіки України кредитних проектів, розмір виплат за якими
перевищує розмір виплат за максимальними процентними ставками, дія якого (рішення) розповсюджується на
Договір Позики від нерезидента: _____________________________________________________________________
(Якщо відповідні рішення не розповсюджуються на Договір Позики від нерезидента – проставляється прочерк)

2.

Відомості про нерезидента – сторону Договору Позики від нерезидента:
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2.1 Найменування (для юридичної особи)/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):
_________________________________________________________________________________________________
2.2. Місцезнаходження/місце проживання:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2.3. Банківські реквізити: ___________________________________________________________________________
2.4. Адреса банку:__________________________________________________________________________________
3.
Основні умови Договору Позики від нерезидента:
3.1. Сума та назва валюти (для кредитної лінії зазначається її розрахунковий обсяг):
________________________________________________________________________________________________.
3.2. Мета використання коштів (за відсутності в Договорі Позики від нерезидента інформації щодо мети
використання коштів зазначена інформація вказується Клієнтом): ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3.3. Термін погашення (кінцева дата):________________________________________________________________
3.4. Процентна ставка за основною сумою боргу:_______________________________________________________
3.4.1. Безпроцентна/змінювана/фіксована (підкреслити необхідне).
3.4.2. Розмір базової ставки або фіксованої ставки (у процентах річних):___________________________________
3.4.3. Розмір маржі для змінюваної процентної ставки: _________________________________________________
3.5. Відомості щодо платежів за Договором Позики від нерезидента, які впливають на розмір виплат за
користування кредитом/ позикою:
3.5.1. Процентна ставка за простроченими платежами (у процентах річних): _____________________________
_________________________________________________________________________________________________
3.5.2. Комісії (назва, розмір):________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3.5.3. Неустойка та інші санкції (вид, розмір): _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3.5.4. Інші платежі: _______________________________________________________________________________
3.6. Інші умови, що впливають на розрахунки за Договору Позики від нерезидента: _______________________
_________________________________________________________________________________________________
3.7. Розрахунок за станом на ____________________(указується дата заповнення) розміру виплат за
користування Позикою від нерезидента протягом періоду дії Договору Позики від нерезидента:
(в одиницях валюти кредиту)

Дата операції

1

Згідно з умовами Договору Позики від нерезидента
Операції за основною
Заборгова
Виплати в рахунок
сумою кредиту
ність за
сплати процентів,
основною
комісій, а також інших
сумою
платежів, установлених
боргу
договором (за винятком
погашення кредиту)
Одержання
2

Погашення
3

4

Сума операції
5

Примітки

6

Усього
3.8. Підтверджуємо, що розмір виплат за користування Позикою від нерезидента (за встановленою Договором
Позики від нерезидента процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених ним
платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання Договору Позики від нерезидента) протягом
усього періоду дії Договору Позики від нерезидента не перевищує розмір виплат за максимальною процентною
ставкою, установленою Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів на рівні _____%
річних.
Із змістом та умовами Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним
особам-підприємцям у ПАТ «КРЕДОБАНК», надалі Правила, та діючими Тарифами Банку ознайомлені. Вимоги
Правил та Тарифів Банку для нас обов'язкові.
Клієнт/керівник Клієнта або уповноважена особа ___________________
(підпис)
М.П.

_________________________
(ПІБ, посада)

