
ПОРЯДОК І СПОСІБ ПОГАШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 

1. Порядок погашення простроченої заборгованості за споживчим 

кредитом здійснюється шляхом списання грошових коштів, що надійшли на 

Рахунок для погашення заборгованості у наступній послідовності: 

 для оплати прострочених Процентів; 

 для оплати простроченої заборгованості за Тілом кредиту; 

 для оплати простроченої суми Щомісячної комісії; 

 для погашення штрафів за порушення умов Договору; 
 

 Банк залишає за собою право на свій розсуд вносити зміни до 

послідовності погашення простроченої заборгованості за споживчим 

кредитом.  

 

2. Порядок погашення простроченої заборгованості за картковим 

рахунком 

Умови погашення простроченої заборгованості за картковим рахунком 

передбачені Правилами банківського обслуговування фізичних осіб у 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«АКОРДБАНК» (надалі – Правила), що оприлюднені на офіційному сайті 

Банку: www.accordbank.com.ua). 

Якщо на Картковому рахунку клієнта недостатньо грошових коштів для 

здійснення списань або перевищено суми транзакції за Картковим рахунком 

над сумою видаткового ліміту, що передбачені умовами Договору, у клієнта 

виникає прострочена заборгованість у вигляді Несанкціонованого 

овердрафту.  

По закінченню строку дії Кредитного ліміту здійснюється автоматичне 

закриття Кредитного ліміту, при цьому за умови наявності заборгованості по 

Кредитному ліміту та/або процентам і комісіям за користування Кредитним 

лімітом на день його закриття, сума такої заборгованості списується Банком 

шляхом договірного списання за рахунок Несанкціонованого овердрафту. 

Особливості обслуговування Несанкціонованого овердрафту: 

1. У випадку виникнення Несанкціонованого овердрафту Клієнт 

зобов’язаний погасити заборгованість, а також нараховані проценти 

і комісії за його користування не пізніше наступного робочого дня з 

дня виникнення такого Несанкціонованого овердрафту.  

2. Проценти за користування Несанкціонованим овердрафтом 

розраховуються виходячи із суми Несанкціонованого овердрафту 

по Картковому рахунку на кінець кожного дня протягом 

http://www.accordbank.com.ua/


фактичного строку існування Несанкціонованого овердрафту. 

Проценти розраховуються виходячи із фактичної кількості днів у 

місяці та році. Проценти нараховуються щоденно та стягуються з 

Клієнта шляхом договірного списання коштів з Карткового рахунку 

в сумі, що не перевищує суми Видаткового ліміту на Картковому 

рахунку. 

Погашення заборгованості за Несанкціонованим овердрафтом, 

здійснюється у наступній послідовності: 

 проценти за користування Несанкціонованим овердрафтом; 

 заборгованість за Несанкціонованим овердрафтом. 

 

 

СПОСОБИ ПОГАШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

1. ІНТЕРНЕТ БАНКІНГ (Оплата БЕЗКОШТОВНО) 

2. Термінали самообслуговування АКОРДБАНК (Оплата 

БЕЗКОШТОВНО) 

3. Через термінальні мережі iBOX, EasyPay, City24 (комісія  згідно 

тарифів установ, строк зарахування до 3-х днів) 

4. Через Відділення Банку (Оплата БЕЗКОШТОВНО) 

5. Через відділення інших Банків (звертаємо Вашу увагу: строк 

зарахування коштів протягом 10-ти днів. При сплаті платежу в 

іншому банку може утримуватись  комісія згідно тарифів фінансової 

установи) 

 

https://online.accordbank.com.ua/login
https://accordbank.com.ua/ua/branches/

