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Наказом Голови Правління  
АТ «ПроКредит Банк» 
№ 26 від 09.03.2021 р.  
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ДОГОВІР  
 

Банк - Акціонерне товариство "ПроКредит Банк",   
Клієнт – будь-яка фізична або юридична особа, що приєдналась (акцепт) до цього договору 
(оферта) і прийняла його умови (публічну пропозицію Банку необмеженому колу осіб) шляхом 
здійснення оплати відповідно до умов цього договору (надалі – «Клієнт»)  
 
надалі у тексті Банк та Клієнт, спільно іменуються Сторони, уклали цей Договір (далі – «Договір») 
про наступне: 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Договір вважається укладеним та набуває чинності для Сторін з дати отримання Банком від 
Клієнта повної чи часткової сплати коштів для оплати проведення незалежної експертної оцінки 
об’єктів забезпечення, і діє протягом необмеженого строку. Такою сплатою Клієнт беззастережно 
приєднується до умов Договору, підтверджує, що він ознайомлений з умовами цієї публічної 
пропозиції та зобов‘язується її дотримуватись.  

1.2. Клієнт приймаючи цю публічну пропозицію, підтверджує, що всі умови Договору є 
справедливими та розумними.  

1.3. Місце укладення Договору є місцезнаходження Банку.  
1.4. Офіційне опублікування цього Договору, з метою ознайомлення Клієнтів з його змістом, 

здійснюється Банком шляхом розміщення тексту Договору на офіційному сайті Банку 
http://www.procreditbank.com.ua .  

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. В порядку  та на умовах даного Договору, для належного розгляду питання щодо можливості 
кредитування Клієнта Банком, Клієнт доручає, а Банк зобов’язується здійснити дії необхідні для 
проведення незалежної експертної оцінки будь-якого рухомого та нерухомого майна (далі -  
«Майно»), в тому числі належного третім особам, що вже є, розглядається чи буде розглядатись у 
майбутньому Банком в якості забезпечення по кредитах, що видані чи видаватимуться Банком.   

 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Банк має право самостійно, без згоди Клієнта обирати суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть проводити оцінку Майна, замовляти проведення такої оцінки, надавати всю необхідну 
інформацію та документи, проводити за рахунок Клієнта необхідні оплати таких послуг, отримувати 
експертний висновок, тощо.  

3.2. Клієнт має право отримати інформацію про перелік суб’єктів оціночної діяльності, які обрані 
Банком для проведення незалежної експертної оцінки, а також ознайомитись з типовою вартістю 
послуг по проведенню оцінки.  

3.3. Для проведення незалежної експертної оцінки об’єктів забезпечення Клієнт зобов’язується 
перерахувати  Банку  кошти, для подальшої їх сплати Банком на користь суб’єкта оціночної 
діяльності.  

 
4. ОПЛАТА ОЦІНКИ 

4.1. Розмір коштів для оплати оцінки  визначається Банком, та доводиться до відома Клієнта 
повідомленням. Оплата проводиться на умовах повної попередньої оплати, не пізніше 3-х 
банківських днів з моменту отримання повідомлення Банку. В подальшому Банк перераховує ці 
кошти відповідному суб’єкту оціночної діяльності.  

4.2. Клієнт, сплачуючи кошти, в призначенні платежу повинен обов’язково вказати реквізити 
повідомлення  Банку.  

4.3. Клієнт повністю і беззаперечно погоджується, що сплачені ним повністю чи частково кошти 
для проведення незалежної експертної оцінки об’єктів забезпечення поверненню не підлягають, в 
тому числі і у випадку відмови в кредитуванні чи укладенні договорів забезпечення, незалежно від 
причин такої відмови.   

4.4. Сплата коштів здійснюється за наступними реквізитами: Рахунок IBAN: 
UA083209840000037393000106727 в Національному Банку України. 

 
5. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ 

http://www.procreditbank.com.ua/


 

 

 
   

5.1. Банк має право вносити зміни та доповнення до цього Договору шляхом розміщення таких 
змін та доповнень, чи нової редакції Договору на офіційному сайті  Банку за електронною адресою: 
http://www.procreditbank.com.ua, про що інформує Клієнта за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до 
дати набрання чинності змін та доповнень чи нової редакції Договору. Якщо до дати введення в дію 
змін Клієнт не надав письмових заперечень, то зміни вважаються прийнятими. У разі отримання 
письмового заперечення Клієнта до дати введення в дію змін, таке заперечення вважатиметься 
пропозицією Клієнта достроково розірвати Договір. При цьому Клієнт приймає на себе обов’язок 
самостійно відстежувати наявність чи відсутність пропозицій Банку щодо внесення змін у Договір.  

5.2. Договір може бути розірваний за ініціативою Банку шляхом його відмови від будь-яких своїх 
прав, передбачених цим Договором.  

5.3. Договір може бути розірваний за ініціативою Клієнта шляхом підписання Сторонами 
додаткової угоди до Договору.  

 
6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього договору або пов'язані із ним, у тому числі 
пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього договору, 
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення договору, регулюються 
цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.  

6.2. Клієнт надає свою повну та безумовну згоду Банку на збір, зберігання, обробку, використання 
та розповсюдження його персональних даних, а також гарантує наявність такої згоди від третіх осіб, 
Майно яких підлягає оцінці.  

6.3. Клієнт дає свою беззаперечну згоду на надсилання Банком листів та інших повідомлень  
засобами електронної пошти та/чи факсимільним зв’язком та/чи систем дистанційного 
обслуговування рахунків клієнтів та іншими засобами зв’язку, дані яких надані Клієнтом Банку. 
Сторони погодили вважати такі повідомлення письмовими повідомленнями та такими, що 
відповідають умовам цього Договору та намірам Сторін.  

 
 
 

Реквізити Банку 
Банк: АТ “ПроКредит Банк” 

МФО 320984 
Код ЄДРПОУ: 21677333 

Рахунок IBAN: UA083209840000037393000106727 в Національному Банку України 
Код СВІФТ/ SWIFT code: MIFCUAUK 

Місцезнаходження: 
Україна, 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 107 «А» 

Голова Правління 
Пономаренко В.В. 
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