Зразок заяви про реструктуризацію кредитної заборгованості, розробленої на підставі
прийнятого Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті (№4475)

ПАТ «УКРІНКОМ»
м. Київ, Вознесенський узвіз,10А
Заявник:
П.І.Б. (повністю)________________________
______________________________________
______________________________________
Р.Н.О.К.П.П______________________________________

Зареєстрований за адресою:_______________
_______________________________________
Фактичне місце проживання:

Засіб зв`язку:___________________________
_______________________________________
Заява
про реструктуризацію кредитної заборгованості
Між мною, _______________________________________________________________,
та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ
БАНК» (Ккод ЄДРПОУ 05839888) був укладений Кредитний договір №_________________
від «____» _______________ ________ року (надалі Кредитний договір).
В забезпечення виконання зобов`язань по Кредитному договору було передано
_______________________________________________________________________________
(надалі -предмет іпотеки), адреса знаходження майна переданого в іпотеку ______________
_________________________________________________________________________, згідно
іпотечного договору від «___» _____________ _______ року, який укладено між
________________________________________________________________
та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ
БАНК» (Ккод ЄДРПОУ 05839888).
Характеристика фінансового стану Позичальника:
Стаття доходів
Сума доходу за місяць, грн.

Загальна сума доходів за місяць

Характеристика майнового стану Позичальника:
Опис майна

Місцезнаходження

Примітки: Зазначається інформація про всі наявні у власності позичальника (особи, до якої перейшли права та
обов’язки позичальника) на дату підписання цієї заяви об’єкти нерухомого майна, віднесені до об’єктів
житлового

Керуючись нормами Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті, який передбачає умови
реструктуризації,
ПРОШУ:
Надати розрахунок заборгованості з урахуванням вимог реструктуризації вище
вказаного Закону України з наданням орієнтовного графіку погашення кредиту
протягом ____________ років.
«____» ______________________ 2021 р.

__________________

_________________________

(підпис)

(П.І.Б.)

ДОДАТКОВО: Заявник несе відповідальність за достовірність зазначеної у заяві про
проведення реструктуризації інформації. У разі якщо заявник не зазначив у заяві про проведення
реструктуризації об’єкт нерухомого майна, віднесений до об’єктів житлового фонду, що на момент
підписання заяви належав на праві власності позичальнику (особі, до якої перейшли права та обов’язки
позичальника) або майновому поручителю, або заявник зазначив недостовірну інформацію про
зареєстроване на момент підписання заяви місце проживання позичальника (особи, до якої перейшли
права та обов’язки позичальника) або майнового поручителя, або заявник зазначив недостовірну
інформацію про фактичне місце проживання позичальника (особи, до якої перейшли права та обов’язки
позичальника) або майнового поручителя, то в разі встановлення однієї з цих обставин судом або в разі
підтвердження однієї з таких обставин наявними у кредитора офіційними документами (виданими
суб’єктами, уповноваженими відповідно до закону видавати такі документи), це є підставою для
відмови у проведенні передбаченої цим пунктом реструктуризації. Якщо реструктуризацію відповідно
до цього пункту проведено, це є підставою для відновлення грошових зобов’язань позичальника, які
існували станом на день, що передував дню проведення такої реструктуризації, із зменшенням таких
грошових зобов’язань на суми сплачених з дня проведення реструктуризації платежів.
«____» ______________________ 2021 р.

__________________
(підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

