ПОВІДОМЛЕННЯ
На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» цим АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, далі – Банк) шляхом розміщення
даного повідомлення на цьому веб-сайті Банку (https://www.oschadbank.ua), доводить до відома
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які у цьому статусі мають намір отримати в Банку (його
установі) фінансові послуги (далі – Клієнт) щодо надання гарантії (далі – Фінансова послуга) таку
інформацію.
Інформація про Фінансову послугу
У зв’язку з отриманням Фінансових послуг за договором (у випадку його укладання між Клієнтом та
Банком), Клієнт може мати грошові зобов’язання перед Банком та іншими особами щодо сплати суми
зборів, платежів та інших витрат, включно з податками, зокрема, але не виключно:
I. Зобов’язання оплачувати вартість послуг Банку, які надаватимуться Клієнту за договором про
надання Фінансових послуг. Випадки, розмір та порядок сплати такої вартості послуг визначаються
умовами відповідного договору про надання Фінансових послуг.
При цьому відповідний розрахунок загальної суми зборів, платежів та інших витрат Клієнта
здійснюється в залежності від передбачених договором про надання Фінансових послуг умов, а саме:
1. За надання банківських послуг Клієнт в залежності від умов договору про надання Фінансових
послуг сплачує Банку такі комісійні винагороди:
1) за надання гарантії (разова комісія). Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі,
який визначається як процент від суми гарантії або у іншому розмірі, визначеному умовами
договору про надання Фінансової послуги;
2) за встановлення ліміту на непокриті/покриті гарантії. Сплата комісійної винагороди
здійснюється в розмірі, який визначається як процент від суми ліміту гарантій або у іншому
розмірі, визначеному умовами договору про надання Фінансової послуги;
3) за виконання операцій за наданою гарантією (щомісячна комісія, застосовується як
альтернатива разовій комісії). Сплата комісійної винагороди здійснюється щомісячно в
розмірі, який визначається як процент річних від суми гарантії; або у іншому розмірі,
визначеному умовами договору про надання Фінансової послуги;
4) за проведення платежу по гарантії у разі здійснення Банком платежу(ів) за власні кошти.
Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі процентів річних від суми здійсненого
Банком платежу за гарантією або у іншому розмірі, визначеному умовами договору про
надання Фінансової послуги;
5) за надання довідок чи дублікатів довідок про наявність кредитних операцій та/або інших
зобов’язань (в т. ч. за наданими гарантіями, акредитивами тощо), розмір заборгованості та
стан обслуговування боргу (кредитну історію) за кредитними договорами та іншої інформації,
пов’язаної з кредитуванням, для подання за місцем вимоги (в тому числі на вимогу державних
органів) та/або з використанням архівних даних (за одну довідку). Сплата комісійної
винагороди здійснюється згідно з чинними на момент укладання договору про надання
Фінансових послуг тарифами за послуги установ АТ «Ощадбанк» при кредитуванні в день
отримання довідки чи дублікату довідки.
Розмір, перелік та умови сплати комісії визначається безпосередньо договором про надання
Фінансових послуг.
2.

Комісійні винагороди за надання інших послуг Банку, зобов’язання щодо сплати яких
може виникнути у Клієнта в результаті укладення договорів про надання Фінансових послуг:
1) за внесення погоджених змін до умов наданої гарантії. Сплата комісійної винагороди
здійснюється у фіксованій сумі або у іншому розмірі, визначеному умовами договору про
надання Фінансової послуги;
2)

за анулювання гарантії за ініціативою Клієнта. Сплата комісійної винагороди
здійснюється у фіксованій сумі або у іншому розмірі, визначеному умовами договору про
надання Фінансової послуги;

3) за перевірку платіжної вимоги та документів на відповідність умовам гарантії. Сплата
комісійної винагороди здійснюється в розмірі, який визначається як процент від суми

вимоги або у іншому розмірі, визначеному умовами договору про надання Фінансової
послуги;
4) за внесення погоджених змін до умов договору про надання гарантії(й) за ініціативою
Клієнта, а саме за збільшення ліміту/суми операції з надання гарантії(й). Сплата
комісійної винагороди здійснюється в розмірі, який визначається як процент від суми, на
яку збільшується ліміт/сума операції з надання Фінансової послуги або у іншому розмірі,
визначеному умовами договору про надання Фінансової послуги;
5) за внесення інших погоджених змін до умов договору про надання гарантії(й) за
ініціативою Клієнта (окрім збільшення ліміту/суми операції з надання гарантії(й)).
Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі, який визначається як процент від
встановленого ліміту або у іншому розмірі, визначеному умовами договору про надання
Фінансової послуги;
6) за надання інформації на запити та уточнення по гарантії. Сплата комісійної винагороди
здійснюється у фіксованій сумі або у іншому розмірі, визначеному умовами договору про
надання Фінансової послуги;
7) за відправку повідомлень засобами міжбанківських комунікацій SWIFT, TELEX (за
кожне повідомлення). Сплата комісійної винагороди здійснюється у фіксованій сумі або
у іншому розмірі, визначеному умовами договору про надання Фінансової послуги.
3. Інші платежі, зобов’язання щодо сплати яких може виникнути у Клієнта в результаті укладення
договорів про надання Фінансових послуг
1) замовлення звіту (акту) експертної оцінки предмету застави (іпотеки), здійсненої
суб’єктом оціночної діяльності щодо майна, яке передається в заставу (іпотеку) Банку;
2) страхування майна, що передається в заставу (іпотеку) і залишається у його володінні, за
власний рахунок на користь Банку шляхом укладення договору страхування із страховою
компанією, погодженої з Банком, на весь період дії договору про надання Фінансових
послуг та сплати страхових платежів;
3) аудиторський звіт фінансової звітності Клієнта;
4) аудиторський звіт консолідованої/комбінованої річної фінансової звітності групи
юридичних осіб під спільним контролем/ групи пов’язаних контрагентів, в яку входить
Клієнт;
5) звіт аудитора (аудиторської компанії), що має сертифікат на право здійснення
екологічного аудиту про аудит плану заходів, спрямованих на запобігання, відвернення
та усунення будь-яких, спричинених виробничими процесами Клієнта, у т.ч.
виробництвом товарів чи наданням послуг Клієнтом, шкідливі наслідки для
навколишнього середовища.
Договір про надання Фінансових послуг, у випадку його укладання між Банком та Клієнтом,
може включати умови щодо окремо погодженого між Банком та Клієнтом розміру вартості деяких або
усіх послуг, що підлягає сплаті Клієнтом у зв’язку з отриманням Фінансової послуги. Випадки та
порядок зміни вартості послуг визначатимуться умовами договору про надання Фінансових послуг.
Вказана інформація щодо визначення вартості послуг, яка підлягає сплаті Клієнтом у зв’язку з
отриманням Фінансової послуги додатково буде доведена до відома Клієнта до моменту укладання
зазначеного договору шляхом надання Клієнтом (його представнику) проекту такого договору в
письмовому вигляді (на паперових носіях).
II. Зобов’язання оплачувати податки. Випадки, розмір та порядок сплати податків визначається
законодавством України, які, в тому числі можуть залежати від:
- правового статусу Клієнта;
- системи оподаткування, що застосовується до діяльності Клієнта;
- виду операцій, здійснення яких пов’язане з обов’язком Клієнта сплати податки;
- результатів господарської діяльності Клієнта у відповідному звітному періоді (якщо вони
впливають на визначення розміру бази оподаткування);
- наявності чи відсутності податкових пільг щодо сплати відповідного виду податків.

При здійсненні відповідного розрахунку загальної суми зборів, платежів та інших витрат Клієнта
до неї мають додаватися усі визначені суми податків, які Клієнт буде зобов’язаний сплатити у зв’язку
з отриманням Фінансової послуги.
III. Зобов’язання компенсувати витрати Банку, понесені ним у зв’язку з наданням Фінансових послуг
Клієнту. Випадки, розмір та порядок сплати таких витрат визначатимуться договором про надання
Фінансових послуг, якщо він буде укладений між Банком та Клієнтом. Інформація щодо цього
додатково буде доведена до відома Клієнта до моменту укладання зазначеного договору шляхом
надання Клієнту (його представнику) проекту такого договору в письмовому вигляді (на паперових
носіях).
При здійсненні відповідного розрахунку загальної суми зборів, платежів та інших витрат Клієнта
до неї мають додаватися усі визначені суми витрати Банку, які Клієнт буде зобов’язаний
компенсувати у зв’язку з отриманням Фінансової послуги.
IV. Зобов’язання сплатити штрафні санкції, які стягуються за порушення Клієнтом умов договору про
надання Фінансових послуг. Випадки, розмір та порядок сплати таких штрафних санкцій
визначатимуться договором про надання Фінансових послуг, якщо він буде укладений між Банком
та Клієнтом. Інформація щодо цього додатково буде доведена до відома Клієнта до моменту
укладання зазначеного договору шляхом надання Клієнту (його представнику) проекту такого
договору в письмовому вигляді (на паперових носіях).
При здійсненні відповідного розрахунку загальної суми зборів, платежів та інших витрат Клієнта
до неї мають додаватися усі визначені суми штрафних санкцій, які Клієнт буде зобов’язаний
сплатити у зв’язку з отриманням Фінансової послуги.
V. Зобов’язання відшкодувати збитки Банку, завдані йому у випадку порушення Клієнтом умов
договору про надання Фінансових послуг. Випадки, розмір та порядок сплати таких збитків
визначатимуться договором про надання Фінансових послуг, якщо він буде укладений між Банком
та Клієнтом. Інформація щодо цього додатково буде доведена до відома Клієнта до моменту
укладання зазначеного договору шляхом надання Клієнту (його представнику) проекту такого
договору в письмовому вигляді (на паперових носіях). При здійсненні відповідного розрахунку
загальної суми зборів, платежів та інших витрат Клієнта до неї мають додаватися усі визначені суми
збитків, які Клієнт буде зобов’язаний відшкодувати у зв’язку з отриманням Фінансової послуги.
VI. Зобов’язання сплатити третім особам вартість їх послуг та/або сплатити суму обов’язкових
платежів за адміністративні послуги, надання яких необхідне та пов’язано з наданням Клієнту
Фінансових послуг. Розмір та порядок сплати третім особам зазначеної вартості їх послуг
визначається за домовленістю Клієнта та відповідною третьою особою, яка надає йому послуги,
крім випадків, коли це регулюється нормативно-правовими актами України. Випадки, розмір та
порядок сплати зазначених обов’язкових платежів за адміністративні послуги визначається
нормативно-правовими актами України. При здійсненні відповідного розрахунку загальної суми
зборів, платежів та інших витрат Клієнта до неї мають додаватися усі визначені суми вартості
послуг третіх осіб та обов’язкових платежів за адміністративні послуги, які Клієнт буде
зобов’язаний сплатити у зв’язку з отриманням Фінансової послуги.
Інформація про договір про надання Фінансових послуг
I.

II.

III.
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календарних днів з дати його укладення, але до початку надання Банком будь-якої послуги за таким
договором та до початку надання будь-якої послуги за будь-яким іншим договором, який
пов’язаний із виконанням зобов’язань за договором про надання Фінансових послуг від якого
Клієнт має намір відмовитись. Клієнт може реалізувати своє право на відмову від договору про
надання Фінансових послуг шляхом направлення ним до Банку письмового повідомлення про таку
відмову та за умови, що це повідомлення буде отримане Банком у зазначений для здійснення
відмови строк.
Мінімальний строк дії договору про надання Фінансових послуг не застосовується, якщо умову
щодо цього не вимагає включити до такого договору Банк або Клієнт. Умова щодо мінімального
строку дії договору про надання Фінансових послуг може бути включена до такого договору у
випадку її погодження Банком та Клієнтом.
Клієнт має право розірвати чи припинити договір про надання Фінансових послуг виключно у
випадках та в порядку, передбачених законодавством України. Розірвання чи припинення у такому

IV.

V.

випадку дії договору про надання Фінансових послуг не звільняє Клієнта від обов’язку виконання
зобов’язань, які виникли у нього до такого моменту.
Клієнт має право достроково виконати договір про надання Фінансових послуг (в частині
зобов’язань Клієнта, які виникли на момент їх дострокового виконання, але встановлений
договором граничний строк їх виконання не сплинув), якщо інше не встановлено нормативноправовими актами України або не випливає із суті зобов'язання за таким договором. Банком як
стороною зазначеного договору може бути прийняте вказане дострокове виконання.
Порядок щодо внесення змін та доповнень до договору про надання Фінансових послуг
визначається його умовами, якщо такий договір буде укладено між Банком та Клієнтом. Інформація
щодо цього додатково буде доведена до відома Клієнта до моменту укладання зазначеного договору
шляхом надання Клієнту (його представнику) проекту такого договору в письмовому вигляді (на
паперових носіях). У випадку, якщо умови договору про надання Фінансових послуг не визначають
порядку щодо внесення змін та доповнень до нього, такі зміни та доповнення, якщо інше не
заборонено нормативно-правовими актами України, можуть вноситись шляхом укладання між
Банком та Клієнтом у письмовій формі двостороннього правочину (договору, угоди тощо) щодо
цього, зміст якого зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), в
тому числі у листах, якими обмінялися Банк та Клієнт.
Інша інформація щодо надання Фінансових послуг

З інформацією про Банк та послуги, що надаються Банком, Клієнт можете ознайомитися на
цьому веб-сайті Банку.
Інформація, яка міститься у цьому повідомленні Банку не буде частиною договору про надання
Фінансових послуг та не визначатиме обсягу зобов’язань Клієнта за ним у випадку, якщо такий договір
буде укладений між Банком та Клієнтом.

